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əhəmməd Əmin Rəsulzadə (tam adı: Məhəmməd Əmin 
Axund Hacı Molla Ələkbər oğlu Rəsulzadə; 31 yanvar 
1884, novxanı, bakı quberniyası – 6 mart 1955, Ankara) 
— Azərbaycanlı dövlət və ictimai xadimi, siyasətçi və 
publisist, Azərbaycan Xalq cümhuriyyətinin (1918-
1920) banilərindən və Azərbaycan siyasi mühacirətinin 
liderlərindən biri. Azərbaycan tarixinin ən görkəmli 
və böyük şəxsiyyətlərindən olub, Azərbaycan milli 
istiqlal hərəkatına başçılıq etmişdir. Onun "bir kərə 
yüksələn bayraq, bir daha enməz!" ifadəsi XX əsrdə 
Azərbaycanda müstəqillik hərəkatının şüarı olmuşdur.[M əhəmməd 
Əmin 
Rəsulzadə
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Babası – Məhəmmədrəsul Rəsulzadə. Üç öv la dı olub: 
Ələkbər, Əbdüləziz, Dostuxanım. Məhəmməd rə su
lun böyük oğlu Ələkbər Məhəmməd Əmin Rəsul

zadənin atasıdır. Digər oğlu Əbdüləzizin üç övladı olub – Məhəmmədə
li, Ümbülbanu, Ümgülsüm. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Əbdüləzizin 
– öz əmisinin böyük qızı – Ümbülbanu ilə evlənib. Ümbülbanu xanı
mın bacısı isə tanınmış şairə Ümgülsümdür ki, onun da həyat yoldaşı 
yazıçı Seyid Hüseyn olub. Məhəmmədrəsulun qız övladı olan Dos
tuxanım isə (M.Ə.Rəsulzadənin bibisi) 1930cu ildə vəfat edib, onun 
övladı olmayıb. Məhəmmədrəsulun Novxanıdan başqa, həm də Bakı
da – indiki Nizami metrostansiyasının yerində böyük mülkü olub.

Atası – Axund Hacı Molla Ələkbər Rəsulzadə. Novxanı kəndi
nin çox tanınmış axundu olub. 1926cı ildə dünyasını dəyişib. Məzarı 
Novxanı kənd qəbirstanlığındadır. M.Ə.Rəsulzadənin İstanbulda nəşr 
etdiyi “Yeni Qafqasiya” jurnalının 1927ci ildəki sayında onun ölümü 
haqqında məlumat verilib.

Anası – Zal qızı Ziynət rəhmətə gedib. Analığı Maral xanım 
Məhəmməd Əminə və bacısı Şəhrəbanı xanıma doğma övladları kimi 
baxıb. Çox alicənab olan Maral xanım 1929cu ildə Kərbəla ziyarətinə 
gedib. 1937ci ildə Qazaxıstana sürgünə göndərilib və orada vəfat edib.

Bacısı – Şəhrəbanu xanım. M.Ə.Rəsulzadənin yeganə bacısı olub. 
Təqiblər, sıxıntılar onun həyatına 1934cü ildə son qoyub. Qızı Kübra 
xanım M.Ə.Rəsulzadənin oğlu Rəsula nişanlanıb. Sonradan Rəsul gül
lələndiyindən onlar ailə həyatı qura bilməyib.

Həyat yoldaşı – Ümbülbanu Rəsulzadə. M.Ə.Rəsulzadənin həyat 
yoldaşı olan bu xanım onun əmisi qızı idi. 1888ci ildə anadan olub. 
M.Ə.Rəsulzadə onunla 19081909cü illərdə ailə qurub. Ümbülbanu 
xanım 1920ci ildən sonra təqiblərlə dolu həyat yaşamasına baxmaya
raq M.Ə.Rəsulzadənin fəaliyyətinə haqq qazandırıb, onu müdafiə edib. 
Oğlu Rəsul güllələndikdən sonra ailəsi ilə birlikdə əvvəl Qazaxıstanın 
ÇolakKurqan yaşayış məntəqəsində, sonradan isə TaldıKurqanda 
– sovxozda məskunlaşıblar. Oğlu Rəsulun ölümünü unuda bilməyən 
Ümbülbanu xanımın ağır sürgün həyatında ürəyi partlayıb, 1939cu 
ildə dünyasını dəyişib, elə orada da dəfn edilib.[5]

Qızı Lətifə – M.Ə.Rəsulzadənin ilk övladı və böyük qızı olub. 
1910cu ildə anadan olub. 1929cu ildə əslən Lahıcdan olan Damad 
Müslümzadə ilə ailə qurub. 1939cu ildə həyat yoldaşını Müsavat Par
tiyası ilə əlaqəyə görə həbs ediblər. 1941ci ildə isə onu övladları Firuzə 
və İşvə ilə Qazaxıstana Semipalatinsk vilayətinə sürgünə göndəriblər. 
Üçüncü övladı Sona isə xəstə olduğundan sanatoriyada saxlanılıb. Lə
tifə xanımla qızı İşvə Qazaxıstanda 1943cü ildə soyuqdan və aclıqdan 
donub ölür. Firuzə isə təsadüfən sağ qalır. Lətifənin Bakıda qalan qızı 
Sonadan isə heç bir xəbər alınmır. Ehtimala görə, o da xəstəlikdən sa
ğalmayıb və dünyasını dəyişib.

Qızı Xalidə – M.Ə.Rəsulzadənin kiçik qızı Xalidə (1916cı ildə 
anadan olub) anasının ölümündən sonra Qazaxıstanda – TaldıKurqan
da qala bilmir. Həyatını riskə ataraq 1943cü ildə sürgündən qaçıb 
Bakıya gəlir. Bir müddət Seyid Hüseynin evində qalır, sonra buranın 
nəzarətdə olduğunu hiss edib, Şamaxı istiqamətinə gedir və sonradan 
ondan heç bir məlumat alınmır.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 
31-də bakının novxanı kəndində anadan olmuşdur. Din 
xadimi olan atası oğlunu məşhur pedaqoq Sultan Məcid 
Qənizadənin müdir olduğu ikinci "Rus-müsəlman" 
məktəbinə qoymuş, buranı bitirdikdən sonra 
M.Ə.Rəsulzadə öz təhsilini bakı texniki məktəbində, 
rus dilində davam etdirmişdir. Azərbaycan milli istiqlal 
hərəkatının və təkcə türk ellərində deyil, bütün islam 
aləmində ilk respublika üsul-idarəsi olan Azərbaycan 
Demokratik Respublikasının təməl daşını qoyan 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin inqilabi fəaliyyətinin 
ilk illəri də məhz bu dövrə təsadüf edir. 1902-ci ildə on 
yeddi yaşında olan M.Ə.Rəsulzadə "Müsəlman Gənclik 
Təşkilatı"nı yaratmışdır. bu, XX əsrdə Azərbaycanda 
rus müstəmləkə üsul-idarəsinə qarşı gizli mübarizə 
aparan ilk siyasi təşkilat idi.

Həyatı
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Oğlu Azər Oğlu Rəsul

Qızı Lətifə Qızı Xalidə

Məhəmməd 
Əmin 
Rəsulzadə
ailəsi

Oğlu Rəsul – M.Ə.Rəsulzadənin iki oğul övladı olub. Rəsul və Azər. Oğlu Rəsul 1918-ci ildə 
anadan olmuşdu. Texnikumda təhsil alıb. Rəsulun şeir yazmaq istedadı da olub. 1934-cü ildən təqib 
edilib. 1937-ci ilin iyulun 15-də novxanıdakı bağlarında həbs olunaraq 19 yaşında güllələnib.

Oğlu Azər – kiçik oğlu Azər M.Ə.Rəsulzadə həbsdə olarkən 1920-ci ildə doğulub. M.Ə.Rəsul-
zadə Stalin onu Moskvaya apararkən evə gedib, ailəsi ilə görüşə bilib. İki aylıq uşağın adını dəyişib 
(əvvəl adı Əliheydər olub) Azər qoyub. 1937-ci ildə sürgünə göndərilən Azər 1993-cü ildə Qazaxıs-
tanda – Karaqandada dünyasını dəyişib və novxanı məzarıstanlığında dəfn edilib.

nəvəsi Rəis Rəsulzadə – Azər bəyin oğludur. 1946-cı ildə sürgündə - Qazaxıstanın Taldı-Kurqan 
bölgəsində anadan olub, orta təhslini də orada – Karaqandada alıb. Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar rəssamıdır. Hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində dosent olaraq çalışır.
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M.Ə.Rəsulzadə ailəsinin sürgünə göndərildiyini və həyat yoldaşının da vəfat etdiyini öyrəndikdən 
sonra polyak əsilli Vanda xanımla ailə qurub, birgə yaşayıb. Hər ikisi Ankaradakı milli kitabxanada 
çalışıb. Onların bu evlilikdən övladları olmayıb. Vanda xanım 1885ci ildə Varşavada anadan olub, 
Varşava Universitetini bitirib. Onun Marşal Pilsudski ilə, eyni zamanda 1930cu illərdə Polşanın 
Xarici İşlər Naziri olmuş Beklə qohumluq əlaqəsinin olduğu bildirilir. O, 1974cü ildə dünyasını 
dəyişib və Ankara şəhərindəki “Cəbəçi” (Əsri) qəbirstanlığında dəfn edilib.

Ümbülbanu xanım

1937ci il hadisələrində M.Ə.Rəsulzadənin nəinki ailəsi, eyni zamanda əksər qohumları da 
həbs edildi, sürgünə göndərildi. Bacanağı, tanınmış yazıçı Seyid Hüseynə 1937ci ildə 10 il həbs 
cəzası verildi, sonradan isə güllələndi. Seyid Hüseynin həyat yoldaşı şairə Ümgülsüm xanım həbs 
olunaraq 8 il azadlıqdan məhrum edildi, uzaq Mordovaya göndərildi. Övladları Seyid Hüseynin 
bacısı qızı Səyyarə xanımın himayəsində yaşadı. M.Ə.Rəsulzadənin digər qohumunun  Məhəmməd 
Əli Rəsuloğlunun da ailəsinin aqibəti acınacaqlı olub. M.Ə.Rəsulzadənin yaxın əqidə dostu olan 
M.Ə.Rəsuloğlu onun əmisi oğlu və Müsavat Partiyasının qurucusu idi. Özü mühacirətə getdikdən 
sonra həyat yoldaşı Raziyə xanımı üç övladı ilə birgə Qazaxıstana sürgünə göndərdilər.

M.Ə.Rəsulzadə böyük cəhdlə 
ailəsini xilas etməyə – Türkiyəyə 
gətirməyə çalışıb. Oğlu Azərin 
dediyinə görə, hətta bir dəfə (bu 
təxminən 19251926cı illərdə olub) 
qatara minib getməyə də hazırlaşıblar. 
Lakin M.Ə.Rəsulzadənin atası Axund 
Hacı Ələkbər məsləhət bilməyib və 
onlar Bakıda qalıblar. 1932ci ilə qədər 
isə M.Ə.Rəsulzadə müxtəlif adamlarla 
ailəsinə maddi yardımlar göstərib, 
hətta geyim, paltar da alıb göndərib. 
Sonradan sərhədlər bağlandığından 
bu mümkün olmayıb. Bakıda gizli 
fəaliyyət göstərən müsavatçılar isə 
imkan daxilində M.Ə.Rəsulzadənin 
ailəsinə müəyyən köməklik edib.
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İranda
1908ci ilin axırında M.Ə.Rəsulzadə çar üsuli

darəsi tərəfindən onun həbs olunması təhlükəsi ilə 
əlaqədar olaraq Bakını tərk edərək İrana yola dü
şür. M.Ə.Rəsulzadə Təbrizdə xalqımızın milli qəh
rəmanı Səttarxanla və onun silahdaşları ilə görüşür. 
Cənubi Azərbaycanın şəhər və kəndlərini gəzir, öz 
doğma xalqının acınacaqlı vəziyyətini yaxından 
müşahidə edir. Bu müşahidələr sonralar M.Ə.Rə
sulzadənin ədəbi yaradıcılığında təsirsiz qalmır. 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Avropa təhsili gör
müş bir qrup İran ziyalısı (Seyid Həsən Tağızadə, 
Hüseynqulu xan Nəvvab, Süleyman Mirzə, Seyid 
Məhəmməd Rza və b.) ilə birlikdə 1910cu ilin sent
yabr ayında İran Demokrat Partiyasının əsasını qo
yur. O, “İrannou” və “İrane Ahat” qəzetlərinin baş 
redaktoru olur. 1909cu il avqustun 24də fəaliy
yətə başlayan gündəlik və müstəqil “İrannou” 23 

min nüsxə ilə İranın ən böyük qəzeti oldu. 1910cu 
ilin yayında bağlansa da, payızda, oktyabrın 26da 
artıq Demokrat partiyanın orqanı kimi fəaliyyətini 
bərpa etdi. Həmin qəzetlərdə M.Ə.Rəsulzadənin 
çoxlu məqalələri, şeir və publisistik yazıları çap 
olunmuşdur. O, öz qələmi ilə İranda Avropa tipli 
jurnalist sənətinin əsasını qoymuşdur. Sonralar Se
yid Həsən Tağızadə, M.Ə.Rəsulzadənin xatirəsinə 
həsr etdiyi nekroloqda yazacaq: “Modern Avropa 
qəzet formasını ilk dəfə İrana gətirən M.Ə.Rəsul
zadə olmuşdur”.[9] İranda həmin il mürtəce “Eti
daliyyun” (“Mötədillər”) partiyası təşkil edildi. Bu
nunla əlaqədar M.Ə.Rəsulzadə Tehranda 1910cu 
ildə fars dilində “Tənqidifirqeyietidaliyyun” adlı 
kitabını çap etdirmişdir. 1911ci ildə isə Ərdəbil
də müəllifin farsca “Səadətibəşər” adlı kitabı nəşr 
olunmuşdur.

Siyasi 
fəaliyyəti

“Müsəlman demokratik “Müsavat” cəmiyyə
ti” adı ilə gizli fəaliyyət göstərən təşkilatın bir qolu 
da az sonra İranda qurulmuş və burada başlamış 
məşrutə inqilabına istiqamət verici rəhbər qüvvəyə 
çevrilmişdir. 1904cü ilin axırlarında “Müsəlman 
demokratik “Müsavat” cəmiyyəti”nin əsasında 
Rusiya Sosial Demokrat Fəhlə Partiyasının Bakı 
komitəsinin nəzdində “Müsəlman sosialdemokrat 
“Hümmət” təşkilatı” yaradılmışdır.[4] Bu təşkilatın 
baniləri Mir Həsən Mövsümov, Məmməd Həsən 
Hacınski və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmuş
lar.[8] Məşədi Əzizbəyov, Nəriman Nərimanov, 
S.M.Əfəndiyev və başqa inqilabçılar da 1905ci il
dən bu təşkilatın üzvü idilər. Təşkilatın “Hümmət” 

adlı qəzeti də nəşr edilmiş, 19041905ci illər arası 
cəmi 6 nömrə buraxmış qəzetin əsas naşirlərindən 
biri də M.Ə.Rəsulzadə olmuşdur.

Qəzet öz nəşrini dayandırdıqdan sonra 1906cı 
ilin dekabrından “Təkamül” adı ilə çıxır. Həmin il
lərdə Bakı neft mədənlərində və Azərbaycanın qəza
larına ana dilində inqilabi qəzet və intibahnamələrin 
göndərilməsi bilavasitə M.Ə.Rəsulzadənin adı ilə 
bağlıdır. 1907ci il sentyabrın 29da inqilabçı fəh
lə Xanlar Səfərəliyevin BibiHeybətdə dəfn günü, 
onun qəbri üstündə keçirilən böyük yığıncaqda P.
Caparidze, S.M.Əfəndiyev, İ.V.Stalin ilə birlikdə 
M.Ə.Rəsulzadə də alovlu nitq söyləmişdir.
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Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 
Türkiyədə nəşr etdirdiyi Odlu yurd dərgisi

Çar hökuməti İrandakı inqilabi hərəkatdan 
qorxuya düşərək onun əsas rəhbərlərindən biri olan 
M.Ə.Rəsulzadənin ölkədən çıxarılmasını İranın 
şah hökumətindən tələb eləyir. M.Ə.Rəsulzadə 
təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün 1911ci 
ilin may ayında İstanbula gedir. O, Türkiyə 
paytaxtında həmyerliləri Əlibəy Hüseynzadə 
və Əhmədbəy Ağayevlə görüşmüş, Yusif bəy 
Akçuralı, Ziya Göyalp və başqa görkəmli 
alimlərlə yaxınlıq etmişdir. M.Ə.Rəsulzadə 
"Gənc türklər" təşkilatına rəğbət bəsləmiş, "Türk 
ocağı" cəmiyyətində çalışmış və onun əsas orqanı 

olan, 1911ci ilin noyabr ayından nəşrə başlayan 
"Türk yurdu" jurnalının fəal yazarlarından biri 
olmuşdur.

Türkiyədə Rəsulzadə hələ İstanbulda onun 
göstərişi ilə 1911ci ilin oktyabrında keçmiş 
hümmətçilər Tağı Nağıyev və Abbasqulu 
Kazımzadə tərəfindən əsası qoyulan "Müsəlman 
demokratik Müsavat partiyasına" daxil olmuş 
və tezliklə onun rəhbərinə çevrilmişdir.[10] 
Bu illərdə M.Ə.Rəsulzadə ədəbipublisistik 
fəaliyyətini də davam etdirir.

TÜRKİyƏDƏ
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1913-cü ildə Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi ilə əlaqədar ümumi 
əfv elan olunur və M.Ə.Rəsulzadə vətənə qayıda bilir.

1917-ci ildə fevral burjua inqilabı baş verdi. Həmin ilin martında 
açıq fəaliyyətə başlamış "Müsavat" partiyasının orqanı "Açıq söz" qə-
zeti yazırdı:

"Şimdiyə qədər qayəmiz, amalımız məlum olmayan, hüriyyət nədir, 
təşkilat nədir bilməyən və ümumi millətimizə dəstur olacaq milli və siyasi 
proqramımız bulunmayan, bulunsa da mindən birimizin belə xəbəri ol-
mayan biz türklər müdhiş inqilab tufanları içərisində kompassız ortada 
qaldığımızdan hara gedib çırpınmağa, hansı tərəfə vurnuxmağı bilmə-
yib, cəmiyyətlərimiz də divanələr dəstəsi kimi boğaz-boğaza gəlmişik".

“Hümmət” partiyasının yaradıcılarıyla birgə. Soldan sağa: Məşədi Əzizbəyov, 
Əjdər Məlikov, Əsədulla Axundov və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

1917ci ilin aprelində Bakıda 
Qafqaz müsəlmanlarının qurultayı 
çağırıldı. Qurultay M.Ə.Rəsulza
dənin təklifi ilə Rusiyanı federativ 
şəkildə təşkil etmək haqqında qə
rar çıxardı. Bu qurulutayda “Azər
baycan qayəsi” məsələsi yenidən 
ortalığa atıldı. Həmin ilin mayında 
maarifpərvər Azərbaycan varlıların
dan Şəmsi Əsədullayevin Moskva 
müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinə 
bağışladığı əzəmətli binada Rusiya 
müsəlmanlarının qurultayı açıldı. 
M.Ə.Rəsulzadə Rusiyanı federativ 
şəkildə qurmaq haqqında məruzə ilə 
çıxış etdi. Qurultay səs çoxluğu ilə 
M.Ə.Rəsulzadənin “Türktatarlığı, 
Türküstan, Qazaxıstan, Başqırdıs
tan və AzərbaycanDağıstan kimi 
bir neçə muxtariyyətlərdən ibarət 
olacaq gələcək Rusiyanı federativ 
şəkildə qurmaq” barəsində təklifini 
qəbul etdi.

Bu dövrdə M.Ə.Rəsulzadə özü
nün “Cəmaət idarəsi” və “Bizə han
sı hökumət faydalıdır?” kitablarını 
çap etdirmiş, onun Moskva müsəl
man qurulutayında etdiyi məruzə 
Əhməd Salikovun çıxışı ilə birlikdə 
“Şəkli idarə haqqında iki baxış” adı 
altında çap olunmuşdur.

May ayda M.Ə.Rəsulzadənin 
redaktorluğu ilə “Qardaş köməyi” 
jurnalı çap olundu, ancaq jurnalın 
bircə nömrəsi çıxdı. 1917ci il iyu
nun ikinci yarısında “Müsəlman 
demokratik Müsavat partiyası” ilə 
“Türk Ədəm Mərkəziyyət partiya
sı” birləşib, “Türk Ədəm Mərkəziy
yət partiyası “Müsavat” adı altın
da çıxış etməyə başladı.[12] Onun 
şöbələri nəinki Azərbaycanın bü
tün qəzalarında və hətta Rusiyanın 
Həştərxan, Stavropol şəhərlərində, 
Ukraynanın, Gürcüstanın və Ermə
nistanın paytaxtlarında, Türküstanın 
mərkəzi Daşkənddə, Cənubi Azər
baycanın mərkəzi Təbrizdə, İranın 
Gilan vilayətinin mərkəzi Rəştdə və 
Türkiyənin paytaxtı İstanbulda təş
kil olundu.

1917ci il oktayabrın 26dan 
31ə qədər 500 nümayəndənin işti
rakı ilə Bakıda təntənəli surətdə ke
çirilən Müsavatın birinci quruluta
yında Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 
Mərkəzi Komitənin sədri seçilmiş
dir. Bu qurultaydan sonra Bakıda 
və Azərbaycanın bütün qəzalarında 
“Azərbaycana muxtariyyət” şüarı 
altında milli hərəkat başlandı. Hə
min dövr tarixinə Milli Azərbaycan 
hərəkatı kimi daxil olmuşdur.
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M.Ə.Rəsulzadə özünün bu alovlu 
nitqində hələ Birinci dünya müharibə
si ərəfəsində "Dirilik" jurnalı səhifələ
rində qaldırdığı və sonralar 1917ci 
ilin aprelində Bakıda keçirilən Qafqaz 
müsəlmanlarının qurultayında yenidən 
ortalığa atılan "Azərbaycan qayəsin
dən" söhbət açır. Təəssüf ki, bir sıra 
görkəmli inqilabçıların əsərlərində 
1918ci il mayın 28nə kimi, yəni Azər
baycan istiqlaliyyəti elan olunana qədər, 
bu torpağın Azərbaycan adlandırılması 
barədə, bu xalqın Azərbaycan xalqı ol
duğu barədə bir kəlmə də yoxdur. Azər
baycan xalqı qarşısında ancaq müstəm
ləkədən azad olub, öz müstəqil milli 
dövlətini yaratmaq məsələsi dayanırdı 
ki, edilən bütün ədalətsizliklər sona bit
sin. Bu çətin vəzifəni M.Ə.Rəsulzadənin 
rəhbərliyi altında qabaqcıl Azərbaycan 
ziyalıları o dövrdə öz üzərlərinə götür
dülər. 1918ci il dekabrın 7də Azərbay
can parlamentinin təntənəli açılışında 
M.Ə.Rəsulzadə demişdir:

"Biz o zaman, bizim üçün ən yaxşı 
məsələni – Azərbaycan muxariyyətini 
müdafiə edirdik, biz onda sağ və sol 
tərəfdən amansız tənqidə məruz qal
mışdıq. Sağdan bizə deyirdilər ki, azər
baycanlılıq şüarı ilə siz müsəlmanları 
parçalayırsınız, türkçülük bayrağı qal
dırmaqla – Allah yıxsın – siz İslamın 
əsasını sarsıdırsınız. Soldan isə bizi 
məzəmmət edirdilər ki, Azərbaycan 
muxtariyyətini tələb edərək biz vahid 
demokratik cəbhəni yarırıq. Buna bax
mayaraq "Müsavat" partiyası birinci 
olaraq Azərbaycanın müstəqilliyi bay
rağını yüksəyə qaldırmışdır."

Beləliklə, müsəlman partiyaları 
arasında Azərbaycan ideyasında fikir 
ayrılığı yoxdur. Xalqın şüurunda Azər
baycan ideyası artıq möhkəmlənmişdir.

Bakı Dövlət Universitetinin yaran
ması da M.Ə.Rəsulzadənin adı ilə bağ
lıdır. Bu məsələ ətrafında o, bir neçə 
dəfə Azərbaycan Parlamentində çıxış 
etmiş və universitetin açılmasını qəti 
tələb etmişdir. Universitetin ilk rektoru 

olmuş professor V.İ.Razumovski 1922
ci ildə çap etdirdiyi "Bakı şəhərində 
universitetin əsasının qoyulması" adlı 
xatirə oçerkində yazır:

"M.Ə.Rəsulzadənin sayəsində, 
onun gücü, maarifçilik köməyi ilə 
"Müsavat" partiyasında universitetin 
açıq və gizli düşmənləri partiyanın qə
rarına tabe olmağa məcbur olmuşlar. 
Biz öz tərəfimizdə artıq iki partiyaya 
malik idik. "Müsavat" və sosialistlər, 
bu da parlamentdə çoxluğu təmin edir
di". 1920ci ilin mart ayında Bakıda 
rus dilində çapdan çıxmış, "1920ci 
il üçün Azərbaycan respublikasının 
təqvimünvanında" qeyd edilib ki, 
M.Ə.Rəsulzadə BDUnun Tarixifilo
logiya fakültəsində "Osmanlı ədəbiy
yatı tarixindən" dərs demişdir.

O, burjua xadimi kimi onu damla
mağa çalışanlara cavab olaraq yazırdı 
ki, "Mən kasıbçılığın üzündən ali təhsil 
də ala bilməmişəm, öz pulu ilə Rusiya
da və Qərbi avropada təhsil alıb və bu 
gün özünü bolşevik kimi qələmə verən 
sizləri nə adlandırmaq olar".[16]

Azərbaycan istiqlalının ildönümü 
ilə əlaqədar olaraq 1919cu ildə Bakıda 
bircə nömrəsi çap olunmuş, lakin ge
niş oxucu kütləsinə çatdırılmamış "İs
tiqlal" jurnalında M.Ə.Rəsulzadənin 
"Azərbaycan Respublikası" adlı əsəri 
işıq üzü görmüşdür.

"Dünya müharibəsi və Rusiya inqi
labının təsiri ilə yeni doğulmuş və həyat 
siyasətinə ilk qədəm basmış olan Azər
baycan qayəsi əhatə olunmaz mühüm 
dəqiqələr keçirir. Bu yeni türk nüzad 
siyasəti rişə və buluğ bulub da millətlər 
zümrəsinə vəsailhəyat olaraq girə bilə
cək, yoxsa sısqa çocuq kimi südəmər ha
lında tərkihəyat edəcəkdir? İştə bütün 
zehinləri işğal edən bir məsələ! İştə bir 
zaman ki, müqəddərat milliliyi əllərinə 
alanlar üçün Azərbaycan nüzadini tələf 
etdirməmək kimi müşkül, fəqət müşkül
lüyü ilə bərabər şərəfli bir vəzifə və mə
suliyyət tərtib ediyor".

Azərbaycan Xalq cümhuriyyəti

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yoldaşları ilə. Sağdan sola: Abbasqulu Kazımzadə, Kərbəlayi 
Vəli Mikayılov, nəsib bəy yusifbəyli, Mirzə Məmməd Axundov, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, 
Məmməd Əli Rəsulzadə, Tağı nağıyev

1917ci ilin payızında M.Ə.Rəsulzadə Rusiya 
parlamentinə Azərbaycan və Türküstandan 
millət vəkili seçilmişdir. 1918ci il mayın 26
da Zaqafqaziya seymi daxili fraksiyaların 
çəkişmələri nəticəsində ləğv olundu. Həmin ayın 
27də seymin müsəlman fraksiyasına daxil olan 
müxtəlif partiyaların üzvlərindən ibarət olan 
Azərbaycan milli şurası yarandı. Səs çoxluğu ilə 
M.Ə.Rəsulzadə milli şuranın sədri seçildi. 1918
ci il mayın 28də bütün ölkələrin radio stansiyaları 
və qəzetləri Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan 

olunmasını dünyaya yaydılar. Bu o demək idi 
ki, Azərbaycan xalqı öz varlığını, bir xalq kimi 
mövcudluğunu bütün bəşəriyyətə çatdırır və milli 
dövlətinin qurduğunu tam şəkildə bəyan edirdi. 
Fətəlixan İsgəndər oğlu Xoyskinin başçılığı ilə 
Azərbaycan Demokratik Respublikası hökuməti 
təşkil olundu. Beləliklə, Azərbaycan xalqı nəinki 
türk xalqları arasında, həmçinin, bütün islam 
şərqi aləmində ilk dəfə olaraq respublika qurdu. 
İyunun 17də Azərbaycan milli şurasının iclasında 
M.Ə.Rəsulzadə öz alovlu nitqində deyirdi:
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Rəsulzadə və Stalin
Rəsulzadənin Türkiyədə çıxardığı 
Kurtuluş dərgisi
Əsrimizin əvvəllərindən başlayaraq 1907

ci ilin axırlarına qədər Bakıda inqilabi fəaliyyət 
göstərən İ.Stalinlə ilə M.Ə.Rəsulzadənin tanış
lığı olmuşdur. İstanbulda çıxan "Dünya" qəze
tindəki M.Ə.Rəsulzadənin "Stalin ilə inqilab" 

adlı silsilə xatirəməqaləsinə görə hələ 1905ci 
ildə Balaxanı neft mədənlərində varlılar Stalini 
fəhlələri tətilə dəvət etdiyi üçün neft quyusuna 
atmaq istəmişlər, ancaq M.Ə.Rəsulzadə onu 
ölümdən xilas etmişdir və o, Müsavatçılar tərə
findən Stalinin Bayıl həbsxanasından qaçırılma
sının da təşkilatçısı olmuşdur.

1920ci ilin noyabr ayının əvvələrində Ok
tyabr inqilabın ildönümü ilə əlaqədər Bakıda 
olan İ.V.Stalin Rəsulzadənin həbsdə olduğunu 
öyrənir. Stalin XII Ordunun xüsusi şöbəsinin 
rəisi V.Pankratova RSFSRi Millətlər Komissar
lığı adından göstəriş verir və özü şəxsən həbsxa
naya gedib M.Ə.Rəsulzadəni azad edir. Bununla 
İ.V.Stalin 1905ci ildə onu ölümdən qurtaran 
M.Ə.Rəsulzadə qarşısında öz tarixi vicdan bor
cunu yerinə yetirdi. O, M.Ə.Rəsulzadəni özü ilə 
birlikdə Moskvaya apardı və RSFSR Millətlər 
Komissarlığında mətbuat müvəkkili vəzifəsinə 
təyin etdi. M.Ə.Rəsulzadə RSFSR Millətlər 
Komissarlığına tabe olan Moskva Şərqşünaslıq 
(keçmiş Lazarev) institutunda da fars dilində 

dərs demişdir. RSFSRin Millətlər Komissar
lığının orqanı olan "Novıy Vostok" jurnalının 
1922ci il 1ci nömrəsində xəbər verilir ki, jur
nalın 2ci nömrədə M.Ə.Rəsulzadənin "Qə
dim İranın kommunistləri" adlı məqaləsi çap 
olunacaq. Ancaq saydakı xəbərə baxmayaraq, 
bu məqalə çap edilməmişdir. Məzdəkizm hərə
katından bəhs edən bu məqalə çox yəqin ki, 
M.Ə.Rəsulzadənin mühacirətə getməsi ilə izah 
etmək olar. M.Ə.Rəsulzadənin xaricə getməsi

nin düzgün təfsilatı onun vəfatı münasibəti ilə 
məşhur Azərbaycan ədəbiyyatşünası, Türkiyədə 
vəfat etmiş Əbdülvahab Yurdsevərin xatirə yazı
sında öz əksini tapmışdır. O yazır:

"Müsavat" partiyasının gizli mərkəzi ko
mitəsinin ən mühüm təşəbbüslərindən biri M. 
Ə. Rəsulzadəni Moskvadan qaçırmaq olmuşdur. 
Əvvəlcə bir yoldaş vasitəsilə, sonra isə sabiq 
Parlament üzvü, mərhum Rəhim bəy Vəkilovu 
və Bakı əsgəri təşkilatının rəisi, şəhid yoldaşı
mız doktor Dadaş Həsənzadəni bir qədər pul ilə 
Moskvaya göndərmək surətilə M. Ə. Rəsulzadə 
ilə təmasda olmuşlar. Məhəmməd Əmin Rəsul
zadəyə təklif olunmuşdur ki, elmitədqiqat adı 
ilə Leninqrada getsin. Onun oradan rəhmətlik 
tatar maarifçilərindən Musa Cərurullah Bigi
yevin (18751949) müyəssər yardımı ilə və qa
yıqla Fin körfəzi üzərindən üzərək Finlandiyaya 
qaçırılması təmin edilmişdir.
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Adolf Hitlerə münasibəti
Hitlerə və onun faşist ideologiyasına olan münasibətini isə M.Ə.Rəsulzadə belə bildirdi :
"Hitlerçilik hər şeydən əvvəl komunizm demaqogiyasıa qarşı çıxış etmək üçün yaranmış bir 

ideyadır.O,faşizm kimi öz müxaliflərindən diktatorluq fikrini götürmüş,lakin oradakı beynəlmiləlçiyi 
millətçiliklə əvəz etmişdir".

Almaniyada 19321934cü illərdə nəşr edilən "Demokrasi və Sovetlər" məqaləsində isə 
M.Ə.Rəsulzadə faşizmə münasibətini belə açıqlayırdı:

"Daxildə xaricdəki düşmənlərinin qənaətincə,Hitlerizm demokrasi rejiminin müxalifi olaraq iş 
başına gəlmiş,təsisinə başladığı idarə İtaliyada olduğu kimi,faşist diktatorluğu imiş."

İŞĞALÇI
MƏĞLUb 
OLAn  

ADOLF
HİTLER

M.Ə.Rəsulzadənin Almaniyanın 19321945
ci illərdəki dövlət başçısı Adolf Hitlerlə birbaşa 
görüşü və münasibəti olmayıb. Onun Almaniya 
hökuməti ilə əlaqələri Şərq Nazirliyinin SSRİ Mil
lətləri üzrə Baş İdarəsinə başçılıq edən professor 
Qerhard Von Mende və Almaniyanın sabiq Mos
kva Böyükelçisi,Xarici İşlər Nazirliyinin təmsil
çisi Şulenberq vasitəsi ilə olub.M.Ə.Rəsulzadənin 
Almaniya hökuməti ilə əlaqə qurmaqda başlıca 

məqsədi sayı 70 minə qədər olan azərbaycanlı 
əsirləri xilas etmək və Azərbaycanın müstəqilli
yininn Almaniya hökuməti tərəfindən qəbul edil
məsi idi.Bununla əlaqədar o,Almaniyada olarkən 
"Milli Azərbaycan Komitəsi"ni yaratmış,Almani
ya hökuməti ilə danışıqlar aparmışdı.Lakin Hitler 
"komitələr" deyil,məhdud səlahiyyətli "milli ko
misiyalar" yaratmağa üstünlük vermişdi.
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Rəsulzadənin Türkiyədə çıxardığı 
"İstiklal" dərgisi
M.Ə.Rəsulzadə ədəbi yaradıcılığa da bu illərdə 

başlamış, "Müxəmməs" adlı ilk əsəri "Şərqi Rus" 
qəzetində çap olunmuşdur.[20]. Ə.Rəsulzadənin 
Əli bəy Hüseynzadənin redaktor olduğu Fyuzat, 
həmçinin Əhməd bəy Ağayevin redaktorluğu ilə 
çıxan "İrşad" və "Tərəqqi" qəzetlərində müxtəlif 
mövzularda məqalələri və şeirləri çap olunmuşdur. 
Müəyyən müddət o "İrşad" qəzetinin müvəqqəti 
redaktoru da olmuşdur. 1907ci ildə çapdan çıx
mış gələcəyin böyük bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyo
vun "Türkrus və rustürk lüğəti" kitabının naşiri 
M.Ə.Rəsulzadə olmuşdur. Yenə də həmin ildə o, 
A.Blyumun "Fəhlə sinfinə hansı azadlıq lazımdır 
(Xalq nümayəndəliyi haqqında)" kitabını Azər
baycan dilinə təcümə edib və "Təkamül" qəzeti 
redaksiyası adından Orucov qardaşlarının mətbəə
sində çap etdirmişdir.

1908ci il dekabrın 5də Məhəmməd Əminin 
"Qaranlıqda işıqlar" pyesi tamaşaya qoyuldu. Pye
sin ana xəttini milli oyanış və istiqlal hərəkatının 
təbliği təşkil edirdi. O, özünün bu əsəri ilə "Azər
baycana muxtariyyət" şüarı fikrini yaymağa başla
mışdır. Onun bu pyesi Azərbaycanda milliistiqlal 
hərəkatı ilə tam bağlı olan ilk dram əsəridir. Bu 
əsərdən başqa M.Ə.Rəsulzadənin həmin ildə yaz
dığı "Nagəhan bəla" adlı pyesi də vardır.

M.Ə.Rəsulzadə Türkiyədə olarkən "Yeni li
sançılar və türkçülər" məqaləsini, Təbriz həyatın
dan bəhs edən "Bir xan" adlı kiçik hekayəsini, "Dil 
– ictimai bir əməldir" yazısını "Şəlalə" jurnalında 

çap etdirir. Sonuncu məqalədə o, Azərbaycan türk
cəsini göz bəbəyi kimi qorumağı xalqının qarşısın
da ən mühüm problem kimi qaldırır.

Bundan başqa, o proletar ədibi M.Qorkinin 
"Ana" əsərindən bir parçanı Azərbaycan dilinə çe
virib çap etdirir. Bu tərçümənin o illərdə Azərbay
can ədəbiyyatına müəyyən təsirini də inkar etmək 
olmaz. 1914cü il sentyabrın 16da şair, yazıçı və 
jurnalist Əliabbas Müznibin redaktorluğu ilə ayda 
iki dəfə nəşr edilən ədəbiictimai, iqtisadi, tarixi və 
siyasi jurnal olan "Dirilik"in birinci nömrəsi çap
dan çıxdı. M.Ə.Rəsulzadənin "Dirilik nədir?" adlı 
baş məqaləsi jurnalın ideya istiqamətini müəyyən
ləşdirirdi və xalqımızı milli oyanışa çağırırdı. O, 
bu jurnalın səhifələrində çap etdirdiyi "Milli diri
lik" başlığı altındakı baş məqalələrdə "Azərbaycan 
qayəsini" yayırdı. Mirzə Davud Hüseynov 1927ci 
ildə Tiflisdə, rus dilində çap olunmuş ""Müsavat" 
partiyası keçmişdə və bu gün" adlı kitabında yazır 
ki, guya "1917ci ilə qədər Rəsulzadə üçün Qafqa
zın tərkibində Azərbaycanın mövcud olması ide
yası yox idi. Azərbaycan adı altında o vaxt ancaq 
İran Azərbaycanı başa düşülürdü". Bu fikir özüö
zülüyündə yanlış idi. Çünki Rəsulzadə 1911ci ildə 
İstanbulda "Türk yurdu" jurnalında çap etdirdiyi 
"İran türkləri" məqaləsində Azərbaycan anlayı
şının həmçinin Qafqaz hissəsinə də aid olmasını 
qeyd etmişdir.

Onun "MAR", "MARzadə", "M.Rzadə" 
"Haman", "Sosialist" və s. kimi gizli imzalarla 
xeyli məqalələri müxtəlif dövrü mətbuatın sə
hifələrində çap olunmuşdur.

Ədəbi fəaliyyəti
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Mühacirət dövrü
"Əvət, ey vətəndaşlar! Və dolayısıyla sizlər, 

ey gələcək nəsil, ey gənclik! Ey əsrimizin Siya
vuşunun böyümüş oğlu! Sənin öhdəndə böyük 
bir vəzifə var. Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir 
bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu 
min müşkülatla ucaldaraq dedi ki:  Bir kərə yük
sələn bayraq bir daha enməz!".

192327ci illərdə onun redaktorluğu ilə İs
tanbulda "Yeni Qafqasya" jurnalı nəşrə başlayır, 
ancaq Moskvanın tələbi ilə kamalist hökumət 
jurnalı bağlayır və Rəsulzadə Avropaya getməyə 
məcbur olur, Varşava və Berlində yaşayır.

M.Ə.Rəsulzadə 1928ci ildə İstanbulda 
"İnqilabçı Sosializmin iflası və demokratiyanın 
gələcəyi", "Millət və Bolşevizm" və "Qafqasya 

türkləri" kimi əsərlərini çap etdirmişdir. Həmin 
ildə onun redaktorluğu ilə "Azəri türkü" (1928
1931), sonra isə "Odlu yurd" (19291930) jur
nalları və həftəlik "Bildiriş" (19291931) qəzeti 
də nəşr edilməkdə idi. 1930cu ildə M.Ə.Rəsul
zadənin Parisdə fransız dilində "Azərbaycan və 
istiqlaliyyəti" və rus dilində "Qafqaz problemi ilə 
əlaqədar olaraq panturanizm" kitabları çap olun
du. 1931ci ildən M.Ə.Rəsulzadənin mühacirət 
dövrü Avropa ölkələrində davam edir. Onun re
daktorluğu ilə Berlində ayda üç dəfə nəşr edilən 
"İstiqlal" (19321934) qəzeti və "Qurtuluş" 
(19341938) jurnalı çap edilirdi.

əhəmməd Əmin Rəsulzadə 
(aşağıdan mərkəzdə) müha
cir illərində 1922ci ildə Pet

roqraddan Finlandiyaya qaçan Rəsulzadə, qərbi 
Avropaya, oradan da Türkiyəyə gəlir.
M.Ə.Rəsulzadə həyat yoldaşı Vanda (Leyla) 
ilə 1923ci ildə İstanbulda M.Ə.Rəsulzadənin 
"Azərbaycan respublikasının keçmişi, təşəkkülü 
və indiki vəziyyəti" kitabı çap edilir. "Əsrimizin 
Səyavuşu", "İstiqlal məfkurəsi və gənclik" ki

tabları çap edilir. 1923cü ildə İstanbulda çap 
edilən "Əsrimizin Səyavuşu" əsəri Rəsulzadənin 
dahi İran şairi Firdovsinin "Şahnamə"sindən tə
sirlənərək ,hadisələri zaman və məkan etibarilə 
dəyişib İranTuran müharibələri ilə əlaqələn
dirərək yazdığı bağımsızlıq ruhunda yazılmış 
əsərdir. "Əsrimizin Səyavuşu" əsəri Məmməd 
Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan gənclərinə xita
bəti ilə sona çatır:

M
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1933cü ildə M.Ə.Rəsulzadənin Berlində çap 
olunan "Azərbaycan respublikası haqqında bəzi 
qeydlər" adlı kitabı da böyük maraq doğurur. 
M.Ə.Rəsulzadə həm də görkəmli ədəbiyyatşünas 
idi. Onun 1936cı ildə Berlində "Çağdaş 
Azərbaycan ədəbiyyatı" məqaləsi çap edilmişdir. 
1938ci ildə Berlində alman dilində "Azərbaycan 
problemi" və 1939cu ildə Varşavada polyak 
dilində çıxmış "Azərbaycanın hüriyyət savaşı" 
kitablarının adlarını çəkməmək olmaz. O, 1938
ci ildən Polşa hökumətində məsləhətçi işləmiş, 
sonralar 1940cı ildən Rumıniyada yaşamışdır. 
Onun 1943cü ildə İstanbulda nəşr olunmuş 

"İslamtürk ensiklopediyasının" 1ci cildində 
"Azərbaycan ləhcəsi" adlı məqaləsi çap edilmişdir. 
1947ci ildən Ankaraya köçən M.Ə.Rəsulzadənin 
1949cu ildə "Azərbaycanın kültür kələnkləri" 
adlı kitabı işıq üzü görmüşdür. Onun "Çağdaş 
Azərbaycan ədəbiyyatı" (1950ci il) və "Çağdaş 
Azərbaycan tarixi" (1951ci il) kitabları həmin 
illərdə M.Ə.Rəsulzadənin məhsuldar işlədiyini 
göstərir. O, 1951ci ildə Ankarada "Azərbaycan 
şairi Nizami" adlı sanballı monoqrafiyasını çap 
etdirməklə dünya nizamişünaslığına bir çox 
yeniliklər gətirmişdir.

Həmin ildə M.Ə.Rəsulzadənin Nyu
Yorkda ingilis dilində nəşr olunan "Ukrayna" 
toplusunun 1951ci il 3cü nömrəsinin 7ci 
cildində "Azərbaycan respublikası" məqaləsi 
çap edilmişdir. Londonda ingilis dilində nəşr 
olunan Britaniya ensiklopediyasında "Müsavat 
partiyasının yaranması tarixi və Azərbaycan 
Demokratik Respublikasının təşəkkülünə aid" 
məqalə də onun qələmindən çıxmışdır. İkinci dünya 
müharibəsindən sonra Türkiyədə nəşr edilməkdə 
olan Türk ensiklopediyasında Azərbaycana aid 
məqalələrin bir çoxu M.Ə.Rəsulzadə tərəfindən 
yazılmışdır. Ankarada yaşadığı dövrdə o, 
"Türk tarix qurumu" və "Türk dili qurumu" ilə 

yaxından əməkdaşlıq etmişdir. 1952ci ildən 
Ankarada nəşr olunan "Azərbaycan" jurnalında 
xalqımızın tarixi və ədəbiyyatı haqqında silsilə 
məqalələri yerləşdirilmişdir. Təkcə buradan 
M.Ə.Rəsulzadənin heyrətamiz yaradıcılığına 
bələd olmaq olar. O, İkinci dünya müharibəsinə 
qədər Parisdə rusca nəşr olunan "Qafqaz" 
(19321938) və fransızca buraxılan "Prometey" 
(19281939) jurnallarında öz məqalələri ilə çıxış 
etmişdir. Onun 1920ci ildən sonra işlətdiyi 
açıq və gizli imzalardan "Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadə", "Yalvac oğlu", "Məhəmməd Əmin", 
"M. Əlif Rəsulzadə" və s. qeyd etmək olar.
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26 avqust 1951
"Mən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə "Amer

kanın Səsi" radiosundan danışıram. Həsrətini 
çəkdiyimiz əziz Vətəninə xitab edə bilmək üçün 
buna mütəşəkkirəm. Bu radio Birləşik Amerika 
Dövlətlərinin parlaq tarixini yaradan demokrasi 
fikirlərini yayır. Bu fikirlər başlıca 2 əsasa daya
nır: İnsanlara azadlıq, millətlərə istiqlal!

"Bundan 33 il əvvəl Birinci Dünya hərbinin 
sonunda çarlıq rejimi çöktü; Vətənimizi istila və 
istibdadı altında tutan Rusiya İmperatorluğu da
ğıldı. Azərbaycanlılar illərdən bəri gözlədikləri 
fürsəti ələ keçirdilər:milli və müstəqil bir Cüm
huriyyət qurdular...

Demokratiyanın bu yüksəs əsaslarını həyata 
keçirmək üçü qurulan milli hökumət iki il yaşa
dı. Tariximizin ən şanlı dövrünü təşkil edən bu 

qısa müddətdə hərbdən və hərcmərcdən çıxan 
yurdumuzda əmniyyət və asayiş bərpa edildi. 
Lazım olan zabit və ədalət müəssisələri qurtuldu. 
Sosial reformlara girişildi. Milli maarifə əhəmiy
yət verildi. Mədəniyyət dünyası ilə təmasa gəlin
di. Qonşularla yaxşı münasibətlər təsis olundu. 
Nəticədə Böyük Avropa dövlətləri və Birləşik 
Amerika tərəfindən Cümhuriyyətimizin istiqlalı 
tanındı; Lenin və Stalinin imzaları ilə müsəlman 
millətlərinə sözdə hürriyyət və istiqlal vəd edən 
bolşeviklər işdə türk və müsəlman dünyasında 
qurulan ilk cümhuriyyəti Qızıl Ordunun üstün qü
vvələri ilə zorladılar. Xalqımız təcavüzə qarşı var 
qüvvəti ilə savaşdı; fəqət, heyhat məğlub oldu. 
Nəticədə milli ordunu dağıtdılar, milli ziyalıları 
kəsdilər, milli sərvəti yağma edərək Moskvaya 
götürdülər. Bir sözlə məmləkəti sovetləşdirdilər.

AZƏRbAycAn 
XALQınA 
MÜRAcİƏTLƏRİ

Rəsulzadə ömrünün sonlarına 
yaxın, 1951-ci il 26 avqust, 1952-ci il, 
1953-cü il 28 may olmaqla Azərbaycan 
xalqına 3 dəfə müraciət etmişdir.

Tarixin ən qəddar bir istibdadını quran 
bolşeviklər sovet rejiminə utanmadan demokratiya 
deyirlər.Sovetlərlə həqiqi demokratiya arasında 
yerdən göyə qədər fərq vardır,vətəndaşlar!

Əziz Azərbaycanlılar! Bütün dünyadan 
əlaqəniz kəsilmiş və təklənmişsiniz. Ətrafınızda 
sizi xarici aləmdən ayıran dəmir bir pərdə 
vardır. Başınız min bir bəla və fəlakətlər 
içindədir. Bu bəlalı və fəlakətli yaşayışı bolşevik 
propaqandaçıları sizə ideal bir həyat kimi qələmə 
verirlər. Sovetlər xaricində qalan dünyadakı 
həyatı fəlakətdən və səfalətdən ibarət bir həyat 
kimi təsvir edirlər. İnanmayınız qardaşlar! 
Dünyada asudə yaşayan, qorxu bilməyən azad 

insanlar, azad millətlər və müstəqil dövlətlər 
vardır. Bu millətlərin yaşadıqları məmləkətlərdə 
insanın nə fikrinə, nə vicdanına, nə də imanına 
təsəllüd edən yoxdur. Azad insanların birliyindən 
ibarət olan müstəqil millətlər özözlərini idarə 
edirlər.

Azadlıq və milli istiqlal prinsiplərini bundan 
175 il əvvəl Amerika, 33 il əvvəl də Azərbaycan 
bəyannaməsi elan etmişdilər. Bütün dünyanın 
səadəti kimi Azərbaycanın xilası da bu əsasların 
tamamilə gərçəkləşməsinə bağlıdır.Təkrar edirəm 
 İnsanlara azadlıq, Millətlərə istiqlal!" [23]

Qeyd: Müraciət ixtisarla verilmişdir.
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28 may 1952
"Əziz vətəndaşlar!Bu gün sizə Azərbaycan 

tarixinin ən böyük günü münasibəti ilə xitab 
edirəm.34 il əvvəl bu gün Azərbaycan Milli Şura
sı Azərbaycan Cümhuriyyətini qurdu və istiqlalı 
bütün dünyaya bildirdi.Bu böyük hadisə ilə biz 
100 il sürən çar əsirliyindən qurtulduq.Azərbay
can milləti bu gündən etibarən dünya dövlətləri 
arasında müstəqil bir mövqe tutmağa əzm etdi.

Azərbaycanın 19cu əsrin başlarında Rusi
ya çarlığına qarşı göstərdiyi mübarizə həyəcanlı 
səhnələrlə doludur.Cavad xanın rus işğalçılarına 
qarşı "ölmək var,dönmək yoxdur" deyərək şəhid 
olması Azərbaycan mərdliyinin bir nümunəsidir.

Tarixin hər dövründə iləri fikirləri mənim
səyən Azərbaycan xalqı əsrimizin hakim ide
ologiyasına uyaraq qurduğu müstəqil dövlətə 

cümhuriyyət şəklini verdi.Türk və müsəlman 
dünyasının birinci cümhuriyyəti Milli Şura tərə
findən nəşr olunan istiqlal bəyannaməsindəki 
əsas prinsiplər üzərində quruldu.Bu prinsiplərə 
görə:

1Azərbaycan xalqı hakimiyət haqqına ma
lik,Azərbaycan da tam hüquqlu bir dövlətdir

2Müstəqil Azərbaycan dövlətinin idarə şəkli 
xalq cümhuriyətidir.

3Azərbaycan Xalq Cümhuriyəti bütün mil
lətlər,xüsusəndə qonşulu millət və dövlətlərlə 
yaxşı münasibətlər qurmaqdadır.

4Azərbaycan Xalq Cümhuriyəti millət,məz
həb,sinfi və cinsi fərqi gözləmədən hüdudları 
içində yaşayan bütün vətəndaşlarına siyasi və 
mədəni hüquqları təmin edir." [24]

Qeyd: Müraciət ixtisarla verilmişdir.

28 may 1953
"Əziz Vətəndaşlarım!
Amerikanın Səsi Radiosunun verdiyi im

kanlardan istifadə edərək bu gün Azərbaycan ta
rixinin ən böyük günü olan 28 Mayısda Sizlərə 
xitab edirəm. 100 il sürən Çar əsarətindən sonra 
bundan 35 il əvvəl Azərbaycan Şurayi Millisi, 
Azərbaycan Cümhuriyyətinin İstiqlalını bütün 
dünyaya elan etdi. O tarixdən əvvəl bir millət 
olaraq varlığını isbat edən Azərbaycan xalqı, bu 
tarixdən etibarən millət olaraq bir dövlət qurmuş 
və bu dövlətin istiqlalı bütün mövcudiyyətilə mə
dana atılmışdır. Mədəni bütün bir tərəkəyə (mi
rasa) malik olan vətənimiz siyaset sahəsində çox 
böyük və dəyərli həmlələr göstərmişdir. İstiqlal 
uğrunda yapılan tarixi savaşların ən qanlısı 19cu 
əsrin başlarında Rusiya Çarlığına qarşı yapılmış
dır. 30 il qədər sürən bu savaş qəhrəmanlıqlarla 
doludur. Cavad Xanın 1804də Gəncədəki şanlı 
qəzası dillərdə dastandır. "Ölmək var, dönmək 
yoxdur". Bu həqiqi vətənpərəstlərin tətbiq etdik
ləri ən müqəddəs bir şüardır.

28 Mayıs 1918də, İstiqlalını elan etməklə 
Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikir
dən işə keçirdi. Eyni zamanda, o zəmanəyə ha
kim olan əsrin böyük şüarından istifadə edirdi. 
Hər millət öz müqəddəratını özü hall etməyə 
səlahiyyətdardır, düsturunu xalqın ümumi rə
yinə uyaraq istiqlalını elan edirdi. Istiqlal elanı 
üzərinə qurulan milli Azərbaycan Hökuməti, az 
zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 

100 ildən bəri əsgərlikdən mənedilən (qadağan 
edilən) Azərbaycanda bir ordu yaratdı. Çarlıq 
zamanında Dövlət idarəsinə yaxın buraxılmayan 
Azərbaycanlılardan zabita və əmniyyət qüvvət
ləri vücuda gətirdi. Sosial sahədə əsaslı islahata 
girişdi. Kəndlilərə torpaq vermək üçün qanunlar 
hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün təd
birlər aldı. Xalqı az zamanda oxutmaya başladı. 
Türkcəyi dövlətin dövlətin rəsmi dili elan etdi. 
Orta və Ali məktəblər açdı. Qərbi Avropa demok
rasiyaları tipində, xalq nümayəndələri cavabdeh 
bir hökumət üsulu idarəsi yaratdı. Hakimiyyət, 
Millət Məclisinin əlində idi. Parlamentodan eti
mad almadıqca heç bir Hökumət iş başında qala 
bilməzdi. Məmləkətdə tam bir azadlıq vardı. O 
zaman indi Sovet zamanında olduğu kimi terror 
deyilən şeydən heç bir əsər yoxdu. Şahıslarda, 
məskənlərdə əmin və əmanda idi. Vətənin qapı
ları indi olduğu kimi bütün dünyaya qapalı deyil
di. Hər azərbaycanlı, istədiyi zaman hara istərsə 
gedərdi. Qonşu və Avropa Dövlətləri ilə dostluq 
münasibətləri təsis edilmişdi. Bütün millətlərlə 
alışveriş vardı. Bütün bunların nəticəsində idi 
ki, Cümhuriyyətimizin istiqlalı Avropa Dövlətlə
ri ilə Birləşik Amerika tərəfindən tanındı. Onları 
təqibən böyük bir çox dövlətlər dahi istiqlalımızı 
tanıdılar. Türkiyə ilə İran, Azərbaycanla münasi
bətə gəldilər. Aralarında dostluq və qardaşlıq mu
ahədələri (əhdnamə, bağlaşma) imzalandı. 
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Yabançı istilası üzərinə əcnəbi məmləkətlərə 
çıxmış olan Qafqasya mühacirləri, milli istiqlal 
davasını, mədəni dünya əfkarı ümumiyyəsinə (ic
timaiyyətin fikri) anlatmakdadırlar. Bu vəzifəni 
ifada, nə kimi müşküllərə uğradığımızdan bəhs 
etməyin burada yeri deyildir. Bu qədər demək la
zımdır ki, Sovetlərdə kommunist rejiminə düşən 
millətlərin hər dürlü haqq və hüquqdan məh
rum qullardan ibarət cəmiyyətlər halinə gəldi
yini azad dünyaya anlatmaq çox çətin olmamış

dır. Şükür ki, hadisələr bizə kömək edir. Dünya 
Sovet həqiqətini görməyə başlayır. 8 ildən bəri 
hərbi bitirmişkən sülhə qovuşa bilməyən dünya, 
artıq məsələni anlayır. Bilir ki, azadlıq və insan 
haqlarını inkar edən kommunistlər, müəzzəm 
(böyük) bir dövlət halında ayaqda durduqca və 
dünya inqilabı atəşi ilə yandırmaq üçün könlü 
çəkdikcə yer üzündə heç bir zaman sülh və asa
yiş buluna bilməyəcəkdir. Azadlıq, cahanşumul 
bir fikirdir. Bir tək əsir insan, bir tek əsir millət 
qaldıqca, dünya həqiqi azadlıq və əmniyyət üzü 
görə bilməz. 1918 Mayısındakı tarixi qərarları 
ilə azadlıq denən (deyilən) millətlər cəbhəsində 
yer alan Qafqasya millətlərinin müqəddəratları, 
azad millətlərin müqəddəratları ilə bağlanmışdır. 

Rusiyadan ayrılmanın bir ir
tica, başqalarından ayrılma
nın bir inqilab olduğunu söy
ləyən Sovet diktatoru Stalin 
ölmüşdür, amma, onun iki 
üzlü sistemi Stalinizm hələ 
ayaqdadır. Bu sistem gün 
keçdikcə dünya həqiqətləri 
dah qarşılaşmaqda, haq ilə 
batil, yalan ilə doğru üzüzə 
gəlməkdədir.

Şübhəsizdir ki, bir gün 
həqiqət parıldayacaq, azadlıq 
əsasını, Birləşmiş Millətlər 
prinsipini və insan haqlarını 
tutan tərəf qalib gələcəkdir. 
Bu qalibiyyət günəşi, qızıl 

istibdad zülmü altında inləyən əziz vətənimizdə 
1918in 28 Mayısı kimi yenidən doğacaqdır. Buna 
qətiyyən şübhə etməyiniz, Vətəndaşlar! Üç rəng
li İstiqlal Bayrağını döşlərində gəzdirən buradakı 
vətən ayrısı bizlərdən, orada hər dürlü qorxu və 
təhdid altında qəlbləri istiqlal eşqiylə çırpınan 
azadlıq ayrısı sizlərə candan salamlar göndərir, 28 
Mayıs istiqlal qurbanlarının əziz ruhları huzurun
da hörmətlə əyilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli 
böyük həsrəti, şairin deyişiylə dilə gətirirəm:

12, Yanvar, 1920, Cümhuriyyətin dövlətlər 
tərəfindən tanınması günü idi. Bu günü, Azər
baycan xalqı, candan bayram etdi. Bu həqiqətən 
böyük bir bayramdı. Çünki bu gündən etibarən 
Azərbaycan Davası, Rusiyanın bir iç məsələsi 
olmaqdan çıxmış, millətlər arası bir məsələ ol
muşdu. Mədəniyyət tariximizin şanlı fikir adam
ları tərəfindən alqışlanan azadlıq və istiqlal fikri 
məmləkətimizdə yerləşdi və bu illəri dünya de
mokrasiyası tərəfindən təqdir ilə qarşılandı. 100 
ildən bəri üstümüzə çökən istibdad və istila hə
yulası (xəyal) artıq bizdən uzaqlaşdı.

Heyhat!, qədər (tale) imtahanları tamam de
yildi. Qanlı Çar istibdadının yerini bu dəfə on
dan daha qanlı bolşevik istibdadı tutdu. Bala 
azadlıq istiqlalımız, qızıl istilaçıların ayaqları 
altında əzildi. Müqavimət edən məmləkətdə qan 
gövdəyə çıxdı. Bundan bir ay əvvəl 28 Apreldə 
Sovet propaqandaçıları bu qanlı istila hərəkətini 
sizə azadlıq və istiqlal hadisəsi kimi göstərdilər. 
Sizdə, sizə dünyanın ən azad və demokrat rejimi 
kimi kəlama verilən Sovet quruluşu, işdə qəddar 
və ən yalançı bir istibdad rejimidir. Müqayisə et
mək imkanında olsaydınız bunun nə qədər doğru 
olduğunu gözünüzlə görürdünüz. Azadlığımı
zı əlimizdən alan millətdən qorxmurlarsa dəmir 
pərdəni qaldırsınlar, azadlık elan etsinler. Edə

bilməzlər. Çünki ağlaqara meydana çıxar. Onlar 
səptərə (yarasa) kimidilər, günəşdən qaçarlar.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan 
xalqına müraciəti

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin "Amerika
nın Səsi" radiosu vaitəsiylə Azərbaycan xalqına 
müraciətinin lent yazısı

Bu faylın oxunmasında problem var? Bax 
media kömək.

Azərbaycan, onunla bərabər bütün Qafqas
ya Cümhuriyyətləri həqiqi azadlık ve istiqlalına 
1918in Mayısında qovuşdular. 1920də isə bu 
azadlık və istiqlal, qızıl Rus ordusu tərəfindən 
üstün qüvvətlərlə, qanla ve ateşlə basdırıldı. Fa
ciələr və qəhrəmanlıqlarla dolu olan bu müca
dilədə on minlərcə vətəndaş şəhid oldu. 1920 is
tilasına qarşı, 1918 istiqlal haqqını müdafiə edən 
Kafqasya millətləri, indi 33 ildir ki, müxtəlif va
sitələrlə mücadilə edirlər. Zamanzaman drama
tik şəkillər alan bu mücadilədə vaxtı ilə yalançı 
kommunist şüarlarına aldanan yol azmış bəzi 
vətəndaşlar belə, bu gün haqqı milliyyətçilər və 
vətənpərvərlər cəbhəsinə keçmişlərdir. 

Sən bizimsən, bizimsən durduqca bədəndə Can,
Yaşa - yaşa çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!"
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Əsli Ordubaddan olan, özü Təbrizdə dünyaya gəl
miş, M.Ə.Rəsulzadə ilə birlikdə İran məşrutə inqi
labının əsas rəhbərlərindən biri hesab edilən, son
ralar Pəhləvi üsulidarəsinin tərəfdarına çevrilən və 
bununla da öz doğma xalqına yad bir adam olan, 
İranın ən görkəmli dövlət xadimi, diplomatı və ali
mi sayılan Seyid Həsən Tağızadə “Sühən” jurnalın
da yazırdı:

"Rəsulzadə, bütün ömrüm boyunca, Şərq 
dünyasında tayına rastlaşmadığım, mübaliğəsiz 
söyləyə biləcəyim fövqəladə nadir insanlardan 
biri idi. Məhəmməd Əmin bəy tərbiyəli, qüvvətli 
və sağlam məntiq sahibi, təmiz qəlbi, doğru sözlü, 
mətanətli, tam mənasıyla dürüst, fikir və yoluna 
dərin bir iman bəsləyən fədakar, mücahid və örnək 
bir insandı. Belələrinə zəmanəmizdə və hələ bizim 
tərəflərdə rast gəlmək mümkün deyildir".[26]

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin cənazəsi
1978ci ildə Ankarada M.Ə.Rəsulzadənin 

"Milli təsanüd" ("Milli həmrəylik") adlı kitabı 
nəşr olunmuşdur. 1985ci ildə Oksfordda 
M.Ə.Rəsulzadənin "Qafqaz problemi ilə əlaqədar 
olaraq panturanizm" adlı kitabı ingilis dilində 
ön sözlə, rus dilində ikinci dəfə çap edilmişdir. 
M.Ə.Rəsulzadənin 1989cu ildə "Əsrimizin 
Səyavuşu" və 1990cı ildə isə "Azərbaycan 
respublikasının keçmişi, təşəkkülü və indiki 
vəziyyəti" adlı kitabları Ankarada yenidən işıq üzü 
görmüşdür. 1993cü ildə Türkiyə Respublikasında 
tikilmiş məktəbə (Mehmet Emin Resülzade 
Anadolu Lisesi) adı verilmişdir.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin cə
nazəsi Əsri məzarlığına aparılarkən

Ankara Universitetinin tibb fakültəsi
nin klinikasında şəkər xəstəliyindən yatan 
Məhəmməd Əmin 1955ci il martın 6da 
gecə saat on birə on dəqiqə qalmış üç dəfə 
"Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan!" 
deyərək əbədiyyətə qovuşdu. Ankara ra
diosu martın 7sində saat 22:45də sabiq 
Azərbaycan milli şürasının sədri M.Ə.Rə
sulzadənin vəfat etdiyi xəbərini təəssüflə 
bütün dünyaya yaydı.

Martın 8də Ankaranın Hacı Bayram 
məscidində M.Ə.Rəsulzadənin dostları 
onun tabutu başında fəxri qarovulda da
yandılar. Ankara şəhər valisi Kamal Ay
gün də başsağlığı verməyə gəlmişdi. Bun
dan əlavə cənazənin önündə “Azərbaycan 
Kültür Dərnəyi”, “Yardımlaşma Dərnəyi”, 
“Milli Kitabxana”, “Türk Kitabxanaçılar 
Dərnəyi”, “Qarslı Yüksək Tələbələrə Yar
dım Dərnəyi”, “Qəzetəçilər Cəmiyyəti” 
təmsilçiləri, İdilUral və Krım türkləri
nin, polşalıların nümayəndələri vardı[25]. 
Cənazə zamanı Əbdülvahab Yurdsevər, 
Əhməd Cəfəroğlunun, Mirzə Bala Məm
mədzadə, Həmdulla Sübhi Tanrıövərin, 
Sədri Məqsudi, Cəfər Seyidəhməd Krımər, 
Abdulla Battal Taymas, Zəki Vəlidi To
ğan kimi görkəmli şəxslər də çıxış etdilər. 
M.Ə.Rəsulzadə Ankarada, Əsri qəbirstan
lığında dəfn edilmişdir.

Vəfatı ilə bağlı Türkiyədə, İranda və 
Qərbi Avropa ölkələrində xeyli nekroloq 
çap olunub. Bunlara misal olaraq Türkiyədə 
nəşr edilən “Dünya”, “Birlik”, İranda çap 
olunan “Aram”, “İraniNov” qəzetləri, Al
maniyada yayımlanan “Azadlıq” radiosu
nu göstərmək olar. Bunlardan ən maraqlısı 
S.H.Tağızadənin çap etdirdiyi nekroloqdur.

MƏMMƏD ƏMİn
VƏFATıRƏSULZADƏnİn
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Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin atasının və oğlunun məzarı (156 ada 12 parsel saylı məzar)
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olması münasibətilə Azərbaycan Respublikasının 2ci 

Prezidenti Əbülfəz Elçibəy "Görkəmli ictimaisiyasi xadim M.Ə.Rəsulzadənin totalitar sovet rejimi 
dövründə repressiyaya məruz qalmış ailə üzvlərinin Azərbaycana qaytarılması və onların sosialməişət 
məsələlərinin həlli haqqında" 24 dekabr 1992ci il tarixli, 254 nömrəli Sərəncamı imzalamışdır.[27]

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti "Bakı şəhərində M.Ə.Rəsulzadənin abidəsinin 
ucaldılması haqqında" 26 saylı, 13 yanvar 1993 tarixli qərar qəbul etmişdir.[28]

Azərbaycan Respublikasının 3cü Prezidenti Heydər Əliyev "Azərbaycanın görkəmli ictimai
siyasi xadimi M.Ə.Rəsulzadənin anadan olmasının 110 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" 29 
dekabr 1993cü il tarixli, 79 nömrəli Fərmanı imzalamışdır.[29][30]

Azərbaycan Respublikasının 4cü Prezidenti İlham Əliyev "Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" 22 noyabr 2013cü il tarixli sərəncam imzalamışdır.[31]

Cəbəci Əsri qəbiristanlığında M.Ə.Rəsulzadənin qəbirin üstündə, Ankara bələdiyyəsi tərəfindən, 
memorial ucadılmışdır. Memorialın yanında Azərbaycan Respublikasının və Türkiyə Cümhuriyyətinin 
bayraqları dalğalanır. M.Ə.Rəsulzadənin qəbirin GPS koordinatları: N39.94443 E32.88616
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AZƏRbAycAn 
XALQ  cÜMHURİyyƏTİ
1918-1920
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (azərb. 
və ya Azərbaycan Demok (آذربایجان خلق جمهوریتی
ratik Respublikası (özünüadlandırma: Azərbaycan 
Cümhuriyyəti[3] və ya Azərbaycan Respublika
sı[3]), qısaca AXC və ya ADR — Azərbaycan 
xalqının Çar Rusiyasına qarşı milli azadlıq müba
rizəsi nəticəsində, Birinci Dünya müharibəsi döv
ründə Şimali Azərbaycanda yaranmış müstəqil 
dövlət və Müsəlman Şərqində ilk parlament res
publikası. Paytaxtı əvvəlcə Gəncə, sonra Bakı 
şəhəri idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ya
ranması ərəfəsində Cənubi Qafqazda azərbaycan
lıların elliklə yaşadıqları ərazilər təqribən 150 min 
kv. kmə bərabər idi. 1918ci ildə Cənubi Qafqaz
da müstəqil dövlətlər meydana gəldikdə, əzəli 
Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsində Ermənis
tan Respublikası yaradıldı. AXC Hökuməti, həm
çinin, Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəz
lərindən biri və keçmiş İrəvan xanlığının paytaxtı 
olan İrəvanı da ermənilərə güzəştə getməyə və onu 
yeni yaradılan Ermənistan Respublikasının "siya
si mərkəzi" kimi tanımağa məcbur oldu. Beləlik
lə, Cənubi Qafqaz respublikaları arasında sərhəd 
məsələləri qismən nizama salındıqdan sonra AXC 
Cənubi Qafqazdakı tarixi Azərbaycan torpaqla
rının 113,9 min kv. kmni əhatə edirdi. AXCnin 
əhalisi 2.8 milyondan çox idi.[4]

Dövlət hakimiyyəti üç qoldan ibarət idi: Azər
baycan parlamenti, Hökumət, məhkəmə haki

miyyəti. Dövlət Parlamentin qəbul etdiyi qanun 
və qərarlar əsasında idarə olunurdu. Parlamentdə 
Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün xalqlar, o 
cümlədən sayları çox az olan xalqlar da öz depu
tatları ilə təmsil olunmuşdular. İcra hakimiyyəti 
Hökumətə məxsus idi. Hökumət Parlament qarşı
sında cavabdeh idi. AXC Hökuməti 1918ci il ma
yın 28dən iyunun 16dək Tiflisdə, iyunun 16dan 
sentyabrın 17dək Gəncədə, sentyabrın 17dən 
1920ci il aprelin 28dək Bakıda fəaliyyət göstər
mişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Paris Sülh 
Konfransının qərarına əsasən müstəqil dövlət kimi 
tanınmışdı. Dünyanın bir çox ölkələri ilə səfirlik 
və nümayəndəlliklər səviyyəsində diplomatik mü
nasibətlər yaratmış, ikitərəfli və çoxtərəfli müqa
vilələr, sazişlər bağlamışdı. AXC müstəqil məh
kəmə sisteminin yaradılması sahəsində də mühüm 
tədbirlər həyata keçirmişdi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1920ci il 
aprelin 28də beynəlxalq hüquq normalarını ko
budcasına pozan RSFSRın hərbi müdaxiləsi nə
ticəsində aradan qaldırıldı. Şimali Azərbaycan 
rusbolşevik qoşunları tərəfindən işğal edildi və 
yenidən Rusiyaya tabe olundu. 1991ci ildə Sovet 
Sosialist Respublikaları İttifaqı dağılması nəti
cəsində, Azərbaycan xalqı Şimali Azərbaycanda 
dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa etdi. Azərbay
can Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə
tinin varisidir.Azərbaycan Demokratik cümhuriyyəti



Əsas məqalələr: 
Azərbaycanın İstiqlal bəyannaməsi 
və Azərbaycan bayrağı

Noyabrda Azərbaycan Milli Şurası bərpa olundu və Qori 
seminariyasının Azərbaycan bölməsi Qazaxa köçdü.[10] 
Noyabrın 17si Azərbaycana müttəfiq qoşunlar daxil oldu. 7 
dekabrda Azərbaycan parlamentinin açılışı oldu. Həmin ay 
Bakı Fəhlə Konfransı təşkilatı bərpa olundu və ümumi tətil 
keçirdi. Britaniya generalı Uilyam Montqomery Tomsonun F. 
Xoyskinin yaratdığı və 1918ci il dekabrın 26da parlamentin 
təsdiq etdiyi hökuməti müttəfiqlər komandanlığın hərtərəfli 
yardım edəcəyi haqqında bəyanat verdi.[10]

Hökumətin 24 iyun 1918ci il tarixli qərarına 
əsasən, Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qırmı
zı fonda ağ aypara və səkkizguşəli ulduzun təsvir 
edildiyi qırmızı parçadan hazırlanmış bayraq qəbul 
olundu.[13] Noyabrın 9da bu bayraq, ağ aypara və 
səkkizguşəli ulduzun təsvir olunduğu mavi, qırmı
zı və yaşıl rəngli bayraqla əvəz edildi. Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin dövlət bayrağının üç rəngi "türk 
milli mədəniyyətini, müasir Avropa demokratiya
sını və islam sivilizasiyasını təmsil edirdi".[14]

Bakını almış Qafqaz İslam Ordusunun şəhər
də fəxri keçidi

27 iyunda Qafqaz İslam Ordusunun Göyçay 
yaxınlığında Bakı Soveti qoşunları üzərində qələbə 
qazandı. Həmin gün Azərbaycan türk dilinin Azər
baycan Cümhuriyyətinin dövlət dili elan olundu. 
İyulun 10da Kürdəmir və Şamaxı Qafqaz İslam 
Ordusu tərəfindən azad edildi. 25 iyulda Bakı So
veti tərəfindən ingilislərin Bakıya dəvət edilməsi 
haqqında qərar qəbul edildi. 31 iyulda isə Bakı 

xalq Komissarları Şurasının süqutu baş verdi.
Avqustun 1də Sentrokaspi Diktaturası və 

Bakı fəhlə və əsgər deputatları Soveti Müvəqqəti 
Komitəsi Rəyasət Heyəti Hökumətini yaratdılar. 
1918ci il avqust ayının 4də Ənzəlidən gəlmiş 
polkovnik S. Stoksun komandanlıq etdiyi ilk Bri
taniya dəstəsi Bakıya girdi.[15] Avqustun 11də 
Azərbaycan hökuməti ümumi səfərbərlik haqqın
da qərar qəbul etdi.[15]

Avqustun 26da Nuru paşanın rəhbərlik etdiyi 
Osmanlı və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qüv
vələrindən ibarət Qafqaz İslam Ordusu ilə Bolşe
vikDaşnakBakı Soveti qüvvələri arasında Bakı 
döyüşü baş verdi.[15] Sonradan döyüşə Böyük 
Britaniya, Ermənistan və Rusiya qüvvələri də qo
şulmuş və bu döyüş Qafqaz kampaniyasının son 
döyüşü olmuşdur.[15] Lakin Bakı döyüşü ilə gər
ginlik bitməmiş və hadisələr AzərbaycanErmə
nistan müharibəsi ilə davam etmişdir.[16][17]

1918-ci il...
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
İstiqlal Bəyannaməsi

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması 
Zaqafqaziya Demokratik Federativ Respublikası
nın parçalanması şəraitində baş vermişdir. 1918ci 
il may ayının 27də artıq keçmiş Zaqafqaziya Sey
minin müsəlman fraksiyası yaranmış siyasi vəziy
yəti müzakirə etmək üçün fövqəladə iclas çağırdı. 
Uzun sürən müzakirələrdən sonra Müvəqqəti Milli 
Şura yaratmaq qərara alındı. Müvəqqəti Azərbay
can Xalq Cümhuriyyəti Milli Şurasının sədri və
zifəsinə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (Müsavat 
Partiyasının MK sədri), İcra Komitəsinin sədri və
zifəsinə isə Fətəli xan Xoyski (bitərəf) seçildi.[5]

1918ci il may ayının 28də Milli Şuranın 
birinci iclası keçirildi və iclasda Azərbaycanın 

müstəqil dövlət elan olunması haqqında tarixi qə
rar qəbul edildi. Beləliklə, 100 ildən artıq fasilədən 
sonra Azərbaycanın Şərqi və Cənubi Zaqafqaziya 
hüdudlarında milli dövlətçiliyi bərpa olundu. Elə 
həmin iclasda yeni demokratik dövlətin yaranması 
faktını hüquqi cəhətdən təsbit edən "Azərbaycanın 
istiqlaliyyəti haqqında Akt" qəbul edildi.[6][7]

1918ci ilin yayında Azərbaycanda siyasi 
vəziyyət ikihakimiyyətliliklə səciyyələnirdi və 
istiqlaliyyət uğrunda mübarizə bu şəraitdə gedir
di. Azərbaycanın şərq hissəsində  Bakı və Bakı 
quberniyasında Bakı Xalq Komissarları Soveti 
fəaliyyət göstərirdi.[8] Bölgənin qərb hissəsi isə 
(Gəncə və Gəncə quberniyası) Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti milli hökumətinin hakimiyyəti al
tında idi. 4 iyunda Azərbaycan və Osmanlı İmperi
yası arasında Sülh və Dostluq müqaviləsini imza
ladı və bir gün sonra, Türk ordusu Gəncəyə daxil 
oldu.[9] 1918ci il iyun ayının 16da Milli Şuranın 
üzvləri və Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti 
Tiflisdən siyasi vəziyyətin çox ziddiyyətli olduğu 
Gəncəyə köçdü.[10]

1918ci il iyunun 17də Milli Şura özünü bu
raxması haqqında qətnamə qəbul etdi və altı ay 
müddətində Azərbaycanın ali qanunverici orqanı
nın  ümumi, gizli və birbaşa səsvermə əsasında 
seçilmiş Müəssislər Məclisinin çağırılması vəzifə
si irəli sürülmüşdü. Milli Şuranın müəyyən etdiyi 
müddət 1918ci il dekabrın 16da başa çatırdı.[11] 
İyunun 23də Fətəli xan Xoyski Azərbaycan əha
lisinə çağırışla müraciət etdi və milli hökumətin 
təsbit olunması üçün dost Türkiyənin dəstəyinin 
əhəmiyyətini vurğuladı. Elə həmin gün hökumət 
respublikanın bütün ərazisində hərbi vəziyyət elan 
etdi. Batum müqaviləsinə əsasən, Azərbaycan 
Cümhuriyyətinə kömək üçün Türkiyə ordusunun 
ümumi sayı 15 min nəfərə qədər olan 5ci və 15ci 
diviziyaları göndərildi.[12]

    51    50
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1919ci il yanvarın 15də Qarabağ general qubernatorluğu 
yaradıldı və Azərbaycan Cümhuriyyəti Silahlı qüvvələri Baş 
Qərargahının təşkili oldu. Fevralın 4də verilən sorğularda 
əlaqədar hökumət üzvlərindən daxili işlər naziri Xəlil bəy Xas
məmmədov, ərzaq naziri Konstantin Lizqar, ticarət və sənayə 
nazirinin müavini T.Səfərəliyev çıxış etdilər.[10] Hətta müxa
lifətin tələbi ilə hökumət başçısı F.Xoyskinin özü də parlament 
qarşısında çıxış etdi. Buna baxmayaraq Qara bəy Qarabəyov 
öz fraksiyası adından hökumətin izahatını qeyriqənaətbəxş 
hesab etdi və təklif etdi ki, bir daha ona etimadsızlıq göstəril
sin. "Müsavat" fraksiyası, bitərəflər və milli azlıqlar hökumə
ti müdafiə etdilər. Müsavatçılar müxalifəti bütün məsuliyyəti 
hökumətin üzərinə yıxmaqda günahlandırdılar. Partiyanın ic
lasında çıxış edən M.Ə.Rəsulzadə qeyd etdi ki, bez və qoro
dovoylarla bağlı etimadsızlıq məsələsi qoymaq olmaz. Nəyin 
bahasına olursaolsun hökuməti yıxmaq daha çox, Azərbaycan 
müstəqilliyinin düşmənlərinə sərfəlidir.

Fevralın 25də hökumətin başçısı F.Xoyski səhhətini əsas 
gətirərək, səlahiyyətlərini təhvil verməsi haqqında bəyanatla 
çıxış etdi. M.Ə.Rəsulzadənin təklifi ilə parlament bu istefanı 
müzakirəsiz qəbul etdi. F.Xoyski yeni hökumət yaradılanadək 
icra hökumətinə rəhbərlik etdi. Yeni hökumətin təşkil olunma
sı, namizədliyi İttihad Partiyasından başqa bütün fraksiyalar 
tərəfindon müdafiə edilən "Müsavat" fraksiyasının üzvü Nəsib 
bəy Yusifbəyliyə tapşırıldı.[18]

1919cu il mayın 28də Azərbaycan nümayəndə heyəti 
ABŞ prezidenti Vudro Vilsonla görüşə bildi.[19] O, azərbay
canlılara cənubi Qafqaz xalqları konfederasiyası ideyasını 
müzakirə etməyi məsləhət gördü; Millətlər cəmiyyətinin hi
mayəsinə veriləcək ölkə kimi konfederasiya böyük dövlətlər
dən birinin himayəçiliyinə ümid edə bilərdi.[19] İyunun 11də 
hökumətin Dövlət Müdafiə Komitəsinin təşkili haqqında qərar 
verildi.[20] 1919cu il iyunun 13də Bakıda zəhmətkeşlərin 
ingilis qoşunlarının Azərbaycanda saxlanılmasına qarşı yönəl
miş izdihamlı mitinqi oldu.[21] Bir gün sonra, Dövlət Müdafiə 
Komitəsi tərəfindən Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət elan 
edildi.[10] 27 iyunda "Ərazi bütövlüyünün birlikdə qorunma
sı haqqında" AzərbaycanGürcüstan müqaviləsinin Parlament 
tərəfindən təsdiq olundu.[10]

Avqustda Azərbaycan Parlamenti tərəfindən Azərbaycan 
vətəndaşlığı haqqında qanunun qəbulu oldu.[22] 19 avqustda 
İngiltərəİran müqaviləsinə görə İran Azərbaycana olan ərazi 
iddialarından əl çəkdiyini bəyan etdi və ingilislər Bakını tərk 
etməyə başladılar.[23] Noyabrın 23də Tiflisdə Azərbaycan və 
Ermənistanın tərəflər arasında baş verən bütün münaqişələrə 
son qoyulmasını və sərhəd məsələlərinin sülh yolu ilə həll edil
məsini nəzərdə tutan müqavilənin imzalanması oldu. Dekabr
da "Müsavat" partiyasının II qurultayından sonra, Parlament 
tərəfindən hökumətin yeni tərkibi təsdiq edildi.[24]

1919-cu il...

Azərbaycan Xalq cümhuriyyətinin 
tərtib etdiyi xarici passport
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Sovet Rusiyası tərəfindən təhlükə 
getdikcə artırdı. Buna görə də 1920ci il 
yanvarın 2də RSFSR xalq xarici işlər 
komissarı Georgi Çiçerin ağqvardiyaçı 
Anton Denikin ordusuna qarşı hərbi itti
faq bağlamaq təklifilə xarici işlər naziri 
F.Xoyskiyə göndərdiyi nota, Azərbaycanı 
Rusiyanın daxili münaqişələrə cəlb etmək 
və bununla da gələcəkdə Azərbaycanı 
işğal etmək üçün nəzərdə tutulan siya
si manevrədən başqa bir şey deyildi.[25] 
Çiçerin notasının əsas məqsədini düzgün 
başa düşən Azərbaycan xarici işlər nazi
ri F.Xoyski, bu təklifi Azərbaycanın Ru
siyanın daxili işlərinə müdaxiləsi kimi 
qiymətiləndirərək rədd etdi.[26] F.Xoyski 
özünün 1920ci il 14 yanvar tarixli cavab 
məktubunda məhz bu faktı vurğulayırdı 
ki, Denikin məsələsi Rusiya dövlətinin 
daxili işidir və Azərbaycan suveren dövlət 
kimi başqa suveren dövlətin daxili işlə
rinə müdaxiləyə yol verə bilməz. Bununla 
da nazir, müstəqil Azərbaycanın daxili iş
lərinə qarışmamağı tələb etdi.

Yanvarın 11də Paris Sülh Konf
ransında Lord Corc Kerzonun təklifi ilə 
müttəfiqlərin Ali Şurası aşağıdakı məz
munda qərar qəbul etdi: "Müttəfiq və bir
ləşmiş dövlətlər Azərbaycan və Gürcüs
tan hökumətlərini defakto səviyyəsində 
birgə tanıyırlar".[28] Az sonra Yaponiya 
Ali Şuranın 11 yanvar tarixli qərarına 
qoşuldu. Yanvarın 13də ABŞın Paris
də səfiri Valles Britaniya və Fransanın 
Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqilli
yini defakto tanıması və onlara yardım 
göstərməyə hazırlaşmaları barədə Va
şinqtona məlumat verdi.[29]

Hökumətin siyasətinə qarşı onun 
bəzi üzvləri də müxalifətçi mövqe tutdu
lar. Əsas mübarizə liberal xəttin tərəfdarı 
daxili işlər naziri Məmmədhəsən Hacıns

ki ilə radikal tədbirlər tərəfdarı xarici işlər 
naziri F.Xoyski arasında haş verdi. Radi
kallar qalib gəldilər və 1920ci il fevralın 
18do Məmmədhəsən Hacınski daxili işlər 
naziri vəzifəsindən getdi və "Müsavat" par
tiyasını üzvü Mustafa bəy Vəkilov daxili 
işlər naziri təyin edildi. 1920ci il martın 
23də Əhməd bəy Pepinov nazir səlahiy
yətlərindən əl çəkdi. Bu hadisə, vəziyyəti 
mürəkkəbləşdirdi. Pepinovun ardınca ap
relin 9da digər sosialist nazir Camo bəy 
Hacınski də istefa verdi. Sosialistlər frak
siyasının üzvlərinin və İttihad nümayən
dələrinin getməsi hökumət böhranını 
kəskinləşdirdi. Hökumətdə qalan müsavat
çılar artıq Nazirlər Kabinetinin süqutunun 
qarşısını almaq iqtidarında deyildilər.[30] 
Beləliklə, müstəqillik mövqeyində duran 
bütün siyasi qüvvələrin səmərəli işbirli
yinə bəslənilən ümidlər özünü doğrultma
dı. Sovet təhlükəsinə qarşı mübarizə üçün 
ümumi platlforma hazırlamaq mümkün 
olmadı, nəticədə Sovet qoşunlarının Azər
baycan sərhədlərinə yaxınlaşması haqqın
da alınan ilk xəbərlər hökumətin dağılma
sına gətirib çıxartdı.

XI Ordunun ön dəstələri artıq apre
lin 27ə keçən gecə, Bakıdakı kommu
nistlərin çıxışlarının başlanmasına qədər, 
planı əvvəlcədən Serqo Orconikidzenin 
fəal iştirakı ilə Mixail Tuxaçevski və qə
rargahın rəisi S.A.Puqaçovun rəhbərliyi 
altında Qafqaz cəbhəsi qərargahı tərəfin
dən hazırlanmış Bakı əməliyyatına həyata 
keçirilməsinə başladı.[32] Qafqaz cəbhəsi 
komandanlığının 490 Noü 1920ci il ap
rel tarixli direktivinə əsasən XI Ordunun 
komandanı Mixail Karloviç Levandovski 
aprelin 27də Azərbaycan sərhəddini keç
məli və ən qısa müddətdə Bakı quberniya
sı ərazisini tutmalı idi.

bakıda Qızıl Ordunun və 
zəhmətkeşlərin etiraz nümayişi

1920-ci il
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Aprelin 27də saat 1ə 5 dəqiqə işləmiş, Azərbaycan 
parlamentinə ultimatum verilməsindən 12 saat 
əvvəl Anastas Mikoyan, Q.Cəbiyev və Qəzənfər 
Musabəyovun da olduğu "III Beynəlmiləl" zirehli 
qatarı Samur körpüsündən keçdi və yol boyu qəflətən 
yaxalanmış azsaylı və pərakəndə Azərbaycan Ordusu 
hissələrinın müqavimətini qırmaqla Bakıya hərəkət 
etdi. İki saatlıq qanlı döyüşlərdən sonra zirehli qatarlar 
Yalama stansiyasını ələ keçirdilər. Stansiyanı 4 top və 
10 pulemyotla Quba polkunun 2 alayı, süvari divizionu 
(300ə qədər qılınc), jandarm dəstəsi (200 nəfərə yaxın) 
qoruyurdular. Bu döyüşdə Sovet əsgərlərinin 6 nəfəri 
öldürüldü və 8 nəfəri yaralandı.[34]

Süvari  dağ divizionu (3 top), kürd batalyonunun 
2 rotasının (2 top), gücü ilə mühafizə olunan Xudat 
stansiyası yaxınlığında 1 Nli Azərbaycan zirehli qatarının 
qırmızı zirehli qatarların irəliləməsini dayandırmaq üçün 
yeni cəhdi də uğursuzluqla qurtardı.[35] Sovet zirehli 
qatarlarının hərəkətini gecikdirmək məqsədilə geri 
çəkilən əsgərlər Xaçmaz stansiyası yaxınlığında körpünü 
yandırdılar və yol dəyişdiricisini sıradan çıxardılar. Lakin 
yanğın tezliklə söndürüldü, dəyişdirici düzəldildi və 
bundan sonra zirehli qatarlar əslində heç bir müqavimətə 
rast gəlmədən Bakıya hərəkət etdilər.[36] Sonuncu 
qısamüddətli döyüş Xırdalan və Biləcəri stansiyaları 
arasında baş verdi və bundan sonra Azərbaycan zirehli 
qatarı Keşlə, sonra isə Bakı stansiyasından uzaqlaşdı. 
Aprelin 27də axşam saat 11də Biləcəri stansiyası sovet 
zirehli qatarları tərəfindən tutuldu, səhər saat 4də isə 
"III Beynəlmiləl" zirehli qatarı Bakı stansiyasına gəldi. 
Aprelin 30da XI Ordunun əsas hissələri şəhərə daxil 
oldular. Onların irəliləməsi zamanı başda Xəlil Paşa 
olmaqla yerli əhali içərisində təbliğat aparan və əhalini 
Qızıl Orduya müqavimət göstərməməyə çağıran türk 
zabitləri qrupu Sovet qoşunlarına fəal kömək edirdi. 
Həmin gün 7ci süvari diviziyasının hissələri Şamaxı 
və Ağsuya daxil oldular, mayın 1də isə Azərbaycan 
hissələrinin müqavimətini aradan qaldıran sovet zirehli 
qatarları Gəncə stansiyasını ələ keçirdilər.[37]

Mayın 1də VolqaXəzər hərbi donanmasının 
gəmiləri Bakı limanına daxil oldular. Mayın 3də 
və 4də Lənkəran və Astaraya hərbi dəniz desantlar 
çıxarıldı.[38] Mayın 5də XI Ordunun süvari dəstələri 
Qazaxa, mayın 7də Yevlax rayonlarına daxil oldular. 
1920ci il mayın ortalarında XI Ordu Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin, demək olar ki, bütün ərazisini nəzarət 
altına aldı.[39] Beləliklə, Rusiya müdaxiləsi nəticəsində 
milli Azərbaycan hökumətinin hakimiyyəti devrildi.

bakıda Qızıl Ordu, 1920-ci il may.
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1918ci il 28 mayda Mil
li Şura Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin birinci hökumət 
kabinəsini təşkil etməyi Milli 
Şuranın üzvü, bitərəf Fətəli xan 
Xoyskiyə tapşırdı. Bir saatlıq 
fasilədən sonra yığılan Milli Şu
ranın iclasında Fətəli xan Xoys
kinin başçılığı ilə Cümhuriyyətin 
ilk Hökuməti təsdiq edildi. İlk 
Hökumətdə vəzifələr aşağıda
kı kimi bölüşdürülmüşdü: Fətəli 
xan Xoyski  Nazirlər Şurasının 
sədri və daxili işlər naziri; Xos
rov bəy Sultanov  hərbi nazir; 
Məmmədhəsən Hacınski  xarici 
işlər naziri; Nəsib bəy Yusifbəy
li  maliyyə və xalq maarifi na
ziri; Xəlil bəy Xasməmmədov 
 ədliyyə naziri; Məmməd Yusif 
Cəfərov  ticarət və sənaye naziri; 
Əkbər ağa Şeyxülislamov  əkin
çilik və əmək naziri; Xudadat 
bəy MəlikAslanov  yollar, poçt 
və teleqraf naziri; Camo bəy Ha
cınski  dövlət nəzarəti naziri.

Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yəti Parlamentinin ilk təsis icla
sı 1918ci il dekabr ayının 7də 
Bakıda Tağıyev qız məktəbində 
oldu. Azərbaycan parlamentinin 
qanunvericilik və mərkəzi döv
lət orqanlarını formalaşdırmaq, 
onların səlahiyyətini müəyyən 
etmək funksiyasından başqa bu 
və ya digər orqanın hesabatını 
dinləyib, onlar haqqında müvafiq 

qərar qəbul etmək, eləcə də ali 
dövlət nəzarətini həyata keçir
mək funksiyaları var idi. Parla
ment iclaslarının gündəliyindən 
xeyli hissəsi bu məsələlərə həsr 
edilmiş və bu barədə xüsusi qə
rarlar qəbul olunmuşdu.

Azərbaycan Milli Şurası və 
Hökumətinin həyata keçirmək 
istədiyi tədbirlərin "həddindən 
çox demokratik" istiqamətindən 
narazı qalan Azərbaycan burjua
ziyası və mülkədarlarının müəy
yən dairələrinin təsirilə Nuru 
paşa Azərbaycan Milli Şurası və 
Hökumətini şübhə ilə qarşıla
dı. İyunun 16da Gəncəyə gələn 
Azərbaycan Milli Şurasının iyu
nun 17də Məhəmməd Əmin Rə
sulzadənin sədrliyi ilə iki iclası 
keçirildi.[40] Azərbaycan Milli 
Şurası iyunun 17də Fətəli xan 
Xoyskinin sədrliyi ilə Azərbay
can Xalq Cümhuriyyətinin ikin
ci hökumət kabinəsinin tərkibi
ni təsdiq etdi. İkinci Hökumətə 
Fətəli xan Xoyskidən başqa 
Məmmədhəsən Hacınski, Nəsib 
bəy Yusifbəyli, Əlimərdan bəy 
Topçubaşov, Xəlil bəy Xasməm
mədov, Xosrov bəy Sultanov, 
Xudadat bəy Rəfibəyli, Xudadat 
bəy MəlikAslanov, Ağa Aşurov, 
Əbdüləli bəy Əmircanov və 
Musa bəy Rəfiyev daxil oldular.

Hökumət və siyasət
Əsas məqalələr: 
Azərbaycan Xalq cümhuriyyətinin hökuməti və 
Azərbaycan Xalq cümhuriyyəti Parlamenti

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti 
Bakıya köçdükdən sonra, 1918ci il oktyabrın 6da 
Fətəli xan Xoyskinin təşkil etdiyi ikinci Hökumətdə 
dəyişikliklər edildi və vəzifələr aşağıdakı qaydada 
yenidən bölüşdürüldü. Fətəli xan Xoyski  Nazirlər 
Şurasının sədri; Behbud xan Cavanşir  daxili işlər 
naziri vəzifəsi ilə yanaşı ticarət və sənaye naziri 
vəzifəsini də icra edir; Əlimərdan bəy Topçubaşov 
 xarici işlər naziri; Məmməd Həsən Hacınski  
maliyyə naziri; Nəsib bəy Yusifbəyli  xalq maarifi 

naziri; Xudadat bəy MəlikAslanov  yollar naziri; 
Xosrov bəy Sultanov  əkinçilik və dövlət əmlakı 
naziri; Ağa Aşurov  poçt və teleqraf naziri; Xəlil 
bəy Xasməmmədov  ədliyyə naziri; Xudadat bəy 
Rəfibəyli  xalq səhiyyəsi naziri; Musa bəy Rəfiyev 
 himayədarlıq və dini etiqad naziri; İsmayıl xan 
Ziyadxanov  hərbi işlər üzrə müvəkkil; Əbdüləli 
bəy Əmircanov  dövlət müfəttişi.

Azərbaycan Xalq cümhuriyyəti Parlamentinin açılışı
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Dekabrın 26da Fətəli xan Xoys
ki üçüncü hökumət kabinəsinin proq
ramı və tərkibi barədə Parlamentdə 
çıxış etdi. Müzakirələrdən sonra Par
lament Fətəli xan Xoyski Hökumə
tinə etimad göstərdi. Hökumətdə 
Fətəli xan Xoyski Baş nazir portfeli 
ilə yanaşı xarici işlər naziri vəzifə
sini də tutdu. Üçüncü Hökumət ka
binəsində Xəlil bəy Xasməmmədov 
 daxili işlər naziri; İ.Protasov  ma
liyyə naziri; Xudadat bəy MəlikAs
lanov  yollar naziri; Nəsib bəy Yu
sifbəyli  maarif və dini etiqad naziri; 
Aslan bəy Səfikürdski  poçtteleqraf 
və əmək naziri; Səməd bəy Mehman
darov  hərbi nazir; Rüstəm xan Xoy
ski — himayədarlıq naziri; Yevsey 
Gindes  xalq səhiyyəsi naziri; Mirzə 
Əsədullayev  ticarət və sənaye nazi
ri; Məmmədhəsən Hacınski dövlət 
nəzarəti naziri; Konstantin Lizqar 
 ərzaq naziri; Xosrov bəy Sultanov 
 əkinçilik və dövlət əmlakı naziri; 
Teymur bəy Makinski  ədliyyə nazi
ri vəzifələrini tutdular.

Dördüncü hökumət kabinəsinin 
təşkili Nəsib bəy Yusifbəyliyə tap
şırıldı.[40] 1919cu il martın 14də 
o, yeni yaratdığı kabinənin üzvlərini 
Parlamentə təqdim etdi. Nəsib bəy 
Yusifbəyli təşkil etdiyi Hökumət
də Nazirlər Şurasının sədri və daxili 
işlər naziri vəzifələrini tutdu. Digər 
vəzifələr aşağıdakı kimi bölündü: 
Əlağa Həsənov  maliyyə naziri; Ağa 
Əminov  ticarət və sənaye naziri; 
Məmməd Yusif Cəfərov  xarici işlər 
naziri; Xudadat bəy MəlikAslanov 
 yollar naziri; Camo bəy Hacınski 
 poçt və teleqraf naziri; Səməd bəy 
Mehmandarov  hərbi nazir; Viktor 

Klenevski  himayədarlıq naziri; Ab
ram Dastakov  səhiyyə naziri; Rəşid 
xan Qaplanov  maarif və dini etiqad 
naziri; Aslan bəy Qardaşov  əkinçi
lik və dövlət əmlakı naziri; Nəriman 
bəy Nərimanbəyli  dövlət nəzarəti 
naziri; Aslan bəy Səfikürdski  ədliy
yə və əmək naziri; X.Amaspür  port
felsiz nazir. Sonradan Məmmədhəsən 
Hacınski daxili işlər naziri olmuşdur.

1919ci il dekabrın 22də özü
nün ikinci, Cümhuriyyətin isə sayca 
beşinci hökumət kabinəsini təşkil 
edən Nəsib bəy Yusifbəyli həmin Hö
kumətə 1920ci il martın axırına qə
dərbaşçılıq etdi. Nəsib bəy Yusifbəy
linin Hökumətində Fətəli xan Xoyski 
 xarici işlər naziri; Səməd bəy Meh
mandarov  hərbi nazir; Məmməd 
Həsən Hacınski  daxili işlər naziri; 
Xəlil bəy Xasməmmədov  ədliyyə 
naziri; Rəşid xan Qaplanov  maliyyə 
naziri; Həmid bəy Şaxtaxtinski  ma
arif və dini etiqad naziri; Əhməd bəy 
Pepinov  əkinçilik və əmək naziri; 
Xudadat bəy MəlikAslanov  yollar 
naziri (eyni zamanda, müvəqqəti ola
raq ticarət, sənaye və ərzaq naziri); 
Camo bəy Hacınski  poçt və teleqraf 
naziri; Musa bəy Rəfiyev  səhiyyə 
və himayədarlıq naziri; Heybətqulu 
bəy Məmmədbəyov  dövlət nəzarəti 
naziri vəzifələrini tutdular. 1920ci il 
fevralın 18dən Mustafa bəy Vəkilov 
daxili işlər naziri və Məmməd Həsən 
Hacınski — ticarət, sənaye və ərzaq 
naziri, martın 5dən isə Nurməmməd 
Şahsuvarov maarif və dini etiqad na
ziri vəzifələrini tutmuşlar.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Parlamenti on bir fraksiyadan və bu 
üzvlərdən ibarət idi:

Gəncədə Xalq cümhuriyyəti binası
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Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
Həsən bəy Ağayev
Nəsib bəy Yusifbəyli
Xəlil bəy Xasməmmədov
Məmmədhəsən Hacınski
Abbasqulu Kazımzadə
Musa bəy Rəfiyev
Cavad bəy Məlikyeqanov
Mehdi bəy Hacınski
Mehdi bəy Hacıbababəyov
Rəhim bəy Vəkilov
Şəfi bəy Rüstəmbəyli
Hacı Səlim Axundzadə
Mustafa Mahmudov
Asəf bəy Şıxəlibəyov
Abuzər bəy Rzayev
Əhməd Həmdi Qaraağazadə
Ağa Əminov
Nəriman bəy Nərimanbəyli
Mirzə Sadıq Axundzadə
Müseyib bəy Əxicanov
Mustafa ağa Vəkilov
Məmmədbağır Şeyxzamanlı
Məmmədəli Rəsulzadə
Murtuza Axundov
Rza bəy Axundov
Məmmədrza ağa Vəkilov
Cəlil bəy Sultanov
Əşrəf bəy Tağıyev
Məmməd Yusif Cəfərov
Mirzə Əsədullayev
Yusif Əhmədzadə
Baxış bəy Rüstəmbəyov
Fətəli xan Xoyski
Ağa bəy Səfərəliyev
Əsədulla Əhmədov
Ağa Aşurov
Qulamhüseyn bəy
Kazımbəyov
Mir Hidayət bəy Seyidov

ıı. İttihad fraksiyası
Qara bəy Qarabəyov
Mir Yaqub Mehdiyev
Qazı Əhməd bəy Məmmədov
Cəmil Lənbəranski
Bəhram bəy Vəzirov
Sultan Məcid Qənizadə
Həmdulla əfəndi Əfəndizadə
Zeynal bəy Vəzirov
Heybətqulu Məmmədbəyli
Əli bəy Zizikski
Qara bəy Əliverdilər
Əsəd bəy Əmirov
İsgəndər bəy Axundov
Ağa bəy Səfərəliyev
Yusifəli Əliyev
ııı. Əhrar fraksiyası
Aslan bəy Qardaşov
Hacı Molla Əhməd Nuruzadə
Muxtar əfəndi Əfəndizadə
Qərib Kərimoğlu
Bayram Niyazi Kiçikxanlı
Qasımoğlu Hacı Əli
Abdulla əfəndi Qabulov
Hacı Hüseyn Əfəndiyev
ıV. Sosialistlər fraksiyası
Səməd ağa Ağamalıoğlu
Əliheydər Qarayev
Qasım bəy Camalbəyov
Hacı Kərim Sanılı
Əhməd bəy Pepinov
Camo bəy Hacınski
Rza bəy Qaraşarlı
Aslan bəy Səfikürdski
İbrahim Əbilov
Bağır Rzayev
Vladislav Bakradze
Əkbər ağa Şeyxülislamov
İbrahim İsmayılzadə
Abbas bəy Atamalıbəyov

V. bitərəflər
Bəhram bəy Axundov
Behbud xan Cavanşir
Əbdüləli bəy Əmircanov
Əhməd bəy Ağayev
Vı. Müstəqillər
Əlimərdan bəy Topçubaşov
Səməd bəy Mehmandarov
Xudadad bəy Məlikaslanov
Baba bəy Qəbulzadə
Vıı. Sol müstəqil
Abdulla bəy Əfəndizadə
Vııı. Slavyan – Rus 
İttifaqı fraksiyası
Viktor Klanevski
Vasili Kravçenko
Serqey Remizov
Fyodor Kotilevski
M.N Vinoqradov
ıX. Milli azlıqlar 
fraksiyası
Lorens Kun
Moisey Quxman
Stanislav Vonsoviç
Vasil Kujim
Vladimir Ollonqren
Nikolay Mixaylov
?. Dubrovski
X. Erməni fraksiyası
Arşak Paronyan
Yervan Taqionosov
İsak Xocayev
Stepan Taqionosov
Georgi Şahnazarov
XI. Daşnaksütyun 
fraksiyası
Arşak Malxazyan
Xoren Amaspür
Poqos Çubaryan
Abqar Papyan
Aleksandr TerAzaryan
Bogdan Balayans
İ. Papyan

Parlamentdə fəaliyyət göstərən fraksiya və 
qruplar arasında ən iri və aparıcı fraksiya milli 
mənafelərin daşıyıcısı olan Müsavat fraksiyası 
idi. Bu fraksiya, demokratik bitərəflər qrupu ilə 
birlikdə, Parlamentin və Hökumətin fəaliyyəti
nin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirir, milli 
mənafe ilə bağlı bütün qanun və qərarların qəbul 
edilməsində həlledici rol oynayırdı. Parlament
də ikinci iri fraksiya İttihad fraksiyasına məx
sus idi. Bu fraksiya 1919cu ilin dekabrına qə
dər millidemokratik cərəyana qarşı müxalifətdə 
olmuş və Hökumətlərin təşkilində iştirak etmə
mişdir. Parlamentdə ifrat solçu mövqedən çıxış 
edən fraksiyalardan biri də sosialistlər bloku idi. 
Onlar Azərbaycanın Rusiya Sovet Federativ So
sialist Respublikasına birləşdirilməsini, yalnız 
Qırmızı ordunun Azərbaycana əsl azadlıq gətirə 
biləcəyini, iqtisadi və sosial islahatların yalnız 
sosializm quruluşu şəraitində mümkün olacağı
nı təbliğ edirdilər. Bu blok Şimali Azərbaycanı 
yenidən işğal etməyi qarşısına məqsəd qoymuş 
bolşeviklərin əlaltısı rolunu oynayırdı. Ermənilər 
Parlamentdə iki fraksiya ilə təmsil olunsalar da, 
əslində bir mövqedən çıxış edir və ermənilərin 
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına haqq qazan
dırmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edirdilər. 
Sovet işğalı reallaşdıqda erməni fraksiyaları bol
şeviklərin tərəfinə keçdilər.

Parlamentin 17 aylıq fəaliyyəti dövründə 
145 iclası keçirilmişdir. Yetərsay olmadığı üçün 
iclaslardan 15i baş tutmamışdır.[40] Qalan 130 
iclasdan ikisi tarixi (Azərbaycamn istiqlalının və 
Bakının azad olunmasının 1ci ildönümləri mü
nasibətilə 1919cu il 28 may və 15 sentyabr tarix
li iclasları); dördü təntənəli (rus inqilabının 2ci 

və 3cü ildönümləri münasibətilə 1919 və 1920
ci il martın 12də, Azərbaycanın Gürcüstanla hər
bi əməkdaşlıq müqaviləsinə həsr olunmuş 1919
cu il 27 iyun və Paris sülh konfransı tərəfindən 
Azərbaycanın müstəqilliyinin defakto tanınması 
münasibətilə 1920ci il 14 yanvar iclasları); ikisi 
isə fövqəladə iclaslar (Ermənistanın Gürcüstana 
müharibə elan etməsi ilə əlaqədar 1918ci il 20 
dekabr tarixli və Azərbaycanla Gürcüstan arasın
da iqtisadi əməkdaşlıq haqqında müqavilələrin 
təsdiqi münasibətilə 1920ci il 17 mart tarixli) 
olmuşdur. Qalan iclaslarda ölkənin daxili və xa
rici siyasəti, iqtisadiyyat və maliyyə vəziyyəti, 
qanunvericilik aktlarının müzakirəsi və qəbulu, 
ordu quruculuğu və s. məsələlər müzakirə olun
muşdur. Müzakirəyə çıxarılan qanun layihələri, 
bir qayda olaraq, yalnız üçüncü oxunuşdan sonra 
qəbul edilirdi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti
nin fəaliyyəti dövründə müzakirəyə 270dən çox 
qanun layihəsi çıxarılmış, onlardan təxminən 230
u qəbul edilmişdir. Parlamentin fəaliyyəti onun 
Nizamnaməsi rolunu oynayan "Azərbaycan Par
lamentinin nakazı (təlimatı)" ilə tənzimlənirdi.

Parlamentdə 11 komissiya fəaliyyət göstə
rirdi: maliyyəbüdcə komissiyası; qanunvericilik 
təklifləri komissiyası; Müəssislər Məclisinə seç
kilər keçirmək üzrə mərkəzi komissiya; mandat 
komissiyası; hərbi komissiya; aqrar məsələlər 
komissiyası; sorğular üzrə komissiya; təsərrü
fatsərəncamverici komissiya; ölkənin məhsuldar 
qüvvələrindən istifadə üzərində nəzarət komissi
yası; redaksiya komissiyası və fəhlə məsələləri 
üzrə komissiya.

ı. Müsavat və bitərəflər fraksiyası
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Əsas məqalə: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Birinci Dünya Müharibəsinin 

başa çatması ilə müşayiət edilən gərgin diplomatik mübarizə şəraitində 
yarandı və fəaliyyət göstərdi. Siyasi məzmunda Azərbaycan ideyasını 
dünyaya təqdim edənlər 1920ci ildə diplomatik baxımdan bu ideyanın 
Versal Ali Şurası tərəfindən beynəlxalq təsdiqlənməsinə nail oldular.
[42] Məhz belə bir şəraitdə Azərbaycanın müstəqilliyinin 1920ci ildə 
Versal Ali Şurası tərəfindən defakto tanınması 1919cu ilin payızından 
etibarən dəyişən siyasi vəziyyətlə yanaşı, Azərbaycan diplomatiyasının 
mühüm uğuru, onun Paris Sülh Konfransındakı say etibari ilə kiçik olan 
heyətinin böyük qələbəsi idi. Lakin Birinci Dünya Müharibəsindən 
sonra formalaşan yeni geosiyasi proseslər Azərbaycan millətinin 
bu tarixi nailiyyətdən yetərincə faydalanmasına imkan vermədi. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1920ci ilin aprelində ölkə daxilində 
gedən siyasi proseslərin, məhəlli ziddiyyətlərin nəticəsi kimi deyil, 
dünya siyasətində baş verən mürəkkəb diplomatik çəkişmələrin nəticəsi 
kimi süqut etdi.[43]

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin təmin edilməsi 
Xalq Cümhuriyyəti diplomatiyasının çıxış nöqtəsini təşkil etmişdir. 
Bu baxımdan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, onun diplomatiyasının 
ən mühüm xidmətlərindən biri Cənubi Qafqazda azərbaycanlıların 
milli hüdudlarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı idi.[44] Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin devrilməsindən sonra xarici ölkələrə mühacirət 
etmiş cümhuriyyət xadimləri, ayrıayrı ziyalıların dünyanın müxtəlif 
ölkələrində nəşr etdirdikləri əsərlər 19181920ci illərdə həyata 
keçirilmiş Azərbaycan diplomatiyasının bir sıra qaranlıq səhifələrini 
aydınlaşdırmağa imkan verir.[45][46]

Xarici siyasət
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Ukrayna nümayəndəliyinin binası 
və Mirzəbəyov qardaşlarının 
malikanəsində yerləşən Ukrayna Milli 
Şurası. 
İstiqlaliyyət, 8
Ölkə Nümayəndənin adı Ünvan
ABŞ 
Konsul Randolf
Krasnovodskaya küçəsi, 8
Belçika 
Konsul Ayvazov
Qorçakovskaya küçəsi, 19
Böyük Britaniya 
Vitsekonsul Qevelke
Kladbişenskaya küçəsi, 11.
Danimarka 
E.F. Bisrinq
Birjevaya küçəsi, 32. Elektriçeskaya Sila 
şirkətinin binası
Ermənistan 
Diplomatik nümayəndə Q.A. Bekzadyan
28 May küçəsi, 5
Finlandiya 
Konsul Veqelius
Balaxanı ərazisi. Nobel qardaşlarının 
ofisi
Fransa 
Konsul Emelyanov

Xarici ölkələrin AXCdə yerləşən nümayəndəlikləri
Vodovoznaya küçəsi
Gürcüstan 
Diplomatik nümayəndə N.S. Alışbey
Politseyskaya küçəsi, 20
İran 
Konsul SaadÜl Vəzirov
Qubernskaya küçəsi,
İsveç 
Konsul R.K. VanderPlouq
Qubernskaya küçəsi
İsveçrə 
Konsul Klatü
Birjevaya küçəsi, 14
İtaliya 
Konsul Enriko Ensom
Molokanskaya küçəsi, 35.
Litva 
Konsul Vintsas KreveMitskeviçyus
Pozenovskaya küçəsi, 15
Polşa 
Konsul S. Rılski
Politseyskaya küçəsi, 15
Ukrayna 
Konsul Qolovan
İstiqlaliyyət küçəsi, 8. Mirzəbəyov 
qardaşlarının evi
Yunanıstan 
Konsul Kussis
Qoqolevskaya küçəsi
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Azərbaycan Xalq cümhuriyyətinin 
Milli Ordusu və Qafqaz İslam Ordusu

Ordusu
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azər

baycan Silahlı Qüvvələrinin təşkilinə Cüm
huriyyətin elan edildiyi gündən başlanmışdı. 
Yeni yaradılacaq ordunun əsasını Müsəlman 
korpusu təşkil edirdi. Ordu quruculuğuna 
rəhbərlik üçün ilk Hökumət kabinəsinin tər
kibində Hərbi Nazirlik də nəzərdə tutulmuş 
və Xosrov bəy Sultanov hərbi nazir təsdiq 
edilmişdi.[47] Lakin bu kabinənin buraxıl
ması ilə hərbi nazir vəzifəsi də ləğv edilmiş 
və Azərbaycanda ordu quruculuğu prose
sinə rəhbərlik Hökumətin qərarı ilə Qafqaz 
İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşaya 
həvalə olunmuşdu.[48] Hökumət struktu
runda isə Qafqaz İslam Ordusu komandan
lığı ilə əlaqələri nizamlayacaq hərbi işlər 
üzrə baş müvəkkil vəzifəsi təsis olunmuş və 
İsmayıl xan Ziyadxanov bu vəzifəyə təsdiq 
edilmişdi. Azərbaycan Hökumətinin 1918
ci il 3 iyul tarixli qərarı ilə 19 yaşı tamam 
olmuş vətəndaşlar hərbi çağırışın yerinə ye
tirilməsinə cəlb olunurdular.[49] 1918ci il 
iyunun 26da Hökumətin qərarı ilə Müsəl
man korpusu Əlahiddə Azərbaycan korpusu 
adlandırıldı və onun ştat cədvəlində qismən 
dəyişiklik edildi. Generalleytenant Əliağa 
Şıxlinski korpusun komandiri kimi vəzifəsi
ni yenə də davam etdirdi.[40]

1920ci il bolşevik işğalı ərəfəsində 
Azərbaycan ordusunun əsas döyüş hissələri 
və birləşmələri aşağıdakılar idi: 8 alaydan i 
ibarət iki piyada diviziyası, 3 alaydan ibarət 
süvari diviziyası və iki topçu briqadası.[40] 
Bunlardan başqa, ordunun bir sıra yardımçı 
hissə, bölmə və müəssisələri də var idi.[40] 
Hər bir piyada alayı 3 tabordan, hər bir tabor 
isə dörd piyada bölüyündən və bir pulemyot 
bölüyündən təşkil edilmişdi.[40] Hər pulem

yot bölüyünün tərkibində 8 pulemyot var idi. 
Bundan başqa, hər alayda bir süvari kəşfiy
yat bölüyü, bir piyada kəşfiyyat bölüyü, bir 
istehkam bölüyü, bir rabitətelefon bölüyü və 
bir qeyrinizami bölük var idi.[40] Alayların 
ştat tərkibi onların hamısında eyni deyildi.
[40] Süvari alayları üç süvari bölüyündən, 
pulemyot bölüyündən, təlim və rabitə ko
mandalarından ibarət idi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hö
kuməti obyektiv çətinliklər üzündən hər
bidəniz qüvvələrinin təşkilinə 1919cu ilin 
sonlarında başladı.[50] 1918ci ilin sentyab
rında Bakının Sentrokaspi diktaturası və in
gilis müdaxiləçilərindən təmizlənməsi ərəfə
sində buradakı əsas hərb gəmiləri "Qars", 
"Ərdəhan" və "Astrabad" PetrovskPorta 
aparılmışdı. 1918ci ilin noyabrında Bakını 
zəbt edən ingilis hərbi qüvvələri adları çə
kilən gəmiləri geri qaytarsa da, onları Azər
baycan Hökumətinə verməmiş, öz nəzarətin
də saxlamışdı.[51] Cümhuriyyət Hökuməti 
bir neçə dəfə həmin gəmilərin Azərbaycana 
qaytarılması barədə vəsatət qaldırmışdı. Belə 
ki, xarici işlər naziri Məmməd Yusif Cəfərov 
1919cu il avqustun 4də Bakıdakı müttəfiq 
qoşunlarının komandanı, ingilis generalı D.
Şatelvorta müraciət edərək, paytaxtın və də
niz sərhədlərinin mühafizəsi, dövlətin ərazi 
bütövlüyünün qorunması üçün bir neçə hərb 
gəmisinin Azərbaycana verilməsini xahiş 
etmişdi.[50] Xəzərdəki hərbidəniz qüvvələ
rinin əsas hissəsi Denikinin tabeliyində olsa 
da, silahları sökülmüş bəzi hərb gəmiləri, o 
cümlədən "Qars", "Ərdəğan" və "Astrabad" 
1919cu il sentyabrın əvvəllərində Azərbay
can Hökumətinin sərəncamına keçmişdi.

Qafqaz İslam Ordusunun əsgərləri  
bakı döyüşündə
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1919cu il oktyabrın 1də "Astrabad" hərb 
gəmisinin heyəti təsdiq edildi.[51] Gəminin ka
pitanı vəzifəsinə azərbaycanlı mütəxəssis Kita
bçızadə təyin edildi.[51] "Ərdəğan" gəmisinin 
komandiri vəzifəsi isə kapitan Həsən Çilingər
zadəyə tapşırıldı. Dekabrın 5də "Qars" və "Ər
dəğan" gəmiləri heyətlərinin vəziyyətinin yax
şılaşdırılması üçün xüsusi komissiya yaradıldı. 
1920ci ilin əvvəllərində hərbi dəniz qüvvələri
nin tərkibində 8 ədəd 75 mmlik və 100 mmlik 
toplarla təchiz edilmiş "Qars" və "Ərdəğan" hərb 
gəmiləri, "Astrabad", "Göytəpə", "Araz", "Nar
gin" köməkçi gəmiləri, "Orion" nəqliyyat gəmisi, 
silahlarla təchiz edilmiş "Puşkin" buxar gəmisi və 
bir neçə kater var idi.[51] 1920ci ildə xaricdən 
saatda ən azı 23 dəniz mili sürətilə hərəkət edən 
6 ədəd katerin, 47 mmlik və ya 57 mmlik top
la, 2 ədəd mina qurğusu ilə silahlanmış 12 ədəd 
katerin, həmçinin sualtı qayıqlarla döyüş üçün 
nəzərdə tutulmuş, iki topla təchiz edilmiş, saat
da 2636 dəniz mili sürətilə hərəkət edən katerin 
alınması planlaşdırılmışdı.[50] Düşmən gəmilə
rinin dənizdən hücumlarının qarşısının alınması 
üçün mina düzən gəminin, çox da böyük olmayan 
6 ədəd sualtı gəminin, mövcud hərb gəmilərinin 
döyüş imkanlarını artırmaq üçün müxtəlif çaplı 
92 ədəd topun alınması da nəzərdə tutulmuşdu. 
Lakin Bakı əməliyyatı bu planların həyata keçi
rilməsinə imkan vermədi.[50]

Hərbihava qüvvələrinin təşkilinin zərurili
yini nəzər alaraq, hərbi nazirlik bu işə ən əvvəl 
müvafiq kadrlar hazırlanmasından başladı. Hərbi 
nazir Səməd bəy Mehmandarov 1919cu il yanva

rın 22də Azərbaycanın Gürcüstandakı nümayən
dəsi Məmməd Yusif Cəfərova məktubla müra
ciət edərək, azərbaycanlıların Tiflisdəki Aviasiya 
məktəbinə göndərilməsinin mümkünlüyünü öy
rənməsini xahiş etdi.[40] AzərbaycanGürcüstan 
hərbi əməkdaşlıq müqaviləsi (1919) bağlandıq
dan sonra Azərbaycandan bir qrup əsgər və zabit 
Gürcüstana ezam olundu.[40] Onlardan 9 nəfəri 
hərbi təyyarəçi peşəsinə yiyələnməli idi.[40] Ka
pitan Firidun Mirzə Qacar, praporşiklər Əlihü
seyn Dadaşov, Teymur Mustafayev, Gəncinski, 
Həsənzadə və Qaraşarov həmin zabitlərdən idi.
[40] Milli ordunun hərbihava strukturunun for
malaşdırılmasından əvvəl onun rəhbərliyi müəy
yənləşdirildi. Hərbi nazirin 1919cu il 19 avqust 
tarixli əmri ilə podporuçik Teymur xan Əfşar 
Aviasiya dəstəsinin rəis müavini təyin edildi.
[40] Dəstə birbaşa Baş ərkanihərbə tabe idi.[40] 
1919cu il sentyabrın 14də Aviasiya dəstəsinin 
ştatı təsdiq olundu. Ştatda 5 zabit, 4 məmur, 54 
nizami əsgər və 4 qeyrinizami əsgər var idi.[40]

Milli kadrlara olan ehtiyacın ödənilməsi üçün 
hərbi nazirlik 1920ci ildə Azərbaycanda hərbi 
təyyarəçilər məktəbi açmağı qərara aldı.[40] Hər
bi nazir Səməd bəy Mehmandarov 1919cu il no
yabrın 27də xarici işlər nazirliyinə məktub ya
zaraq, Aviasiya məktəbində tədrisin təşkili üçün 
İngiltərədən və İtaliyadan təcrübəli mütəxəssis
lərin dəvət olunması imkanlarının öyrənilməsi
ni xahiş etdi.[40] Lakin 1920ci ilin əvvəlindən 
hərbi şəraitin mürəkkəbləş məsi və Aprel işğalı 
(1920) hərbihava qüvvələrinin möhkəmləndiril
məsi sahəsindəki işləri yarımçıq qoydu.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti donanmasına 
daxil olan Ərdəhan kanoner qayığı
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İnzibati bölgü

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin inzibatiərazi vahidləri

Azərbaycanla Gürcüstan arasında da sərhəd müba
hisələri vardı.Gürcüstan hökuməti keçmiş Tiflis quber
niyasına daxil edilmiş Azərbaycan torpaqlarını  Borçalı, 
Qarayazı və Sığnax mahallarını Azərbaycana qaytarmaq
dan boyun qaçırdı.[40] Gürcü silahlı qüvvələri alman 
hərbi dəstələri ilə birləşərək, 1918ci il iyunun əvvəl
lərində Borçalıya daxil oldular. Ayın 14də Azərbayca
nın Xarici İşlər Nazirliyi azərbaycanlıların məskunlaş
dığı Borçalıya və digər ərazilərə birləşmiş gürcüalman 
hərbi qüvvələrinin yeridilməsinə qarşı nota verdi, sər
həd məsələsinin siyasi yolla həll olunmasını təklif etdi.
[40] Gürcüstan hökuməti buna razılıq vermədi. Cənu
bi Qafqaz respublikaları arasındakı ərazi mübahisələri 
daha kəskin şəkil almağa başladı.[40] Buna görə də hə
min problemin beynəlxalq İstanbul konfransında müza
kirə edilməsi qərara alındı.[40] 1918ci ilin noyabrında 
Əlimərdan bəy Topçubaşovun Antanta dövlətlərinin İs
tanbuldakı nümayəndələrinə göndərdiyi xüsusi memo
randumda Azərbaycanın ərazisi müəyyənləşdirilirdi.[40] 
Bu məsələ daha geniş şəkildə Paris sülh konfransındakı 
Azərbaycan sülh nümayəndəliyinin tələblərində də əks 
olunmuşdu.[40] 

Həmin sənədə əsasən, Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyəti aşağıdakı əraziləri əhatə edirdi: Bakı quberniya
sı (Bakı dairəsi ilə birlikdə Bakı qəzası, Cavad qəzası, 
Göyçay qəzası, Şamaxı qəzası, Quba qəzası, Lənkəran 
qəzası); Yelizavetpol quberniyası (Yelizavetpol qəzası, 
Cavanşir qəzası, Nuxa qəzası, Ərəş qəzası, Şuşa qəzası, 
Qaryagin qəzası, Zəngəzur qəzası, Qazax qəzası (bu əra
zinin üçdə birini təşkil edən dağlıq hissəsi Azərbaycan 
və Ermənistan arasında mübahisəli ərazi kimi qalırdı)); 
İrəvan quberniyası (Naxçıvan qəzası, ŞərurDərələyəz 
qəzası, Sürməli qəzası, habelə Yeni Bəyazid qəzası, Eç
miədzin və Aleksandropol qəzalarının bir hissəsi); Tiflis 
quberniyası (Borçalı qəzası, Tiflis və Sığnaq qəzalarının 
bir hissəsi); Zaqatala mahalı; Dağıstan vilayəti (Kür və 
Samur nahiyələrini əhatə edən ərazinin bir hissəsi, ha
belə Dərbənd şəhəri və onun ətrafı da daxil olmaqla, 
QaytaqTabasaran qəzasının bir hissəsi). Bundan başqa, 
Azərbaycan Cümhuriyyəti Tiflis quberniyasındakı 
Axaltsixe qəzasının Batum, xüsusən Qars əyalətlərini də 
öz ərazisinə daxil etməyə xüsusi əhəmiyyət verirdi.[40]

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əra
zisi haqqında ilk dəfə İstiqlal bəyannamə
sində bəhs edilmişdi.[40] Həmin sənəddə 
göstərilirdi ki, CənubŞərqi Zaqafqaziyanı 
əhatə edən Azərbaycan tamhüquqlu müstəqil 
dövlətdir.[40] Lakin yenicə yaranmış Cənu
bi Qafqaz respublikalarının əraziləri və sər
hədlərinin konkretləşdirilməsi ciddi prob
lemlərlə qarşılaşdı. Azərbaycan və Erməni 
Milli Şuraları arasında sərhəd məsələləri 
üzrə danışıqların nəticəsi Azərbaycan Milli 
Şurasının 1918ci il 29 may tarixli iclasın
da müzakirə edildi. Səs çoxluğu ilə İrəvan 
Ermənistan Respublikasına güzəşt edildi 
və onun paytaxtı kimi tanındı.[40] Həmin 
qərar qəbul olunarkən hər iki respublikanın 
gələcəkdə konfederasiya şəklində birləşəcə
yi, Ermənistanın Qarabağın dağlıq hissəsinə 
olan əsassız iddiadan əl çəkəcəyi və başqa 
məsələlər nəzərə alınmışdı.[40] İrəvan qu
berniyasında, Qarayazıda olan Azərbaycan 
hərbi hissələrinin 24 saat müddətində ora
dan çıxarılması haqqında ultimatum ver
dilər, azərbaycanlılara qarşı yeni soyqırım
ları həyata keçirməyə başladılar və bununla, 
həmin əraziləri zor gücünə ələ keçirməyə 
cəhd göstərdilər.[40]
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Lakin ərazi məsələlərini dinc yolla həll etmək 
mümkün olmadı. Birinci Dünya Müharibəsində 
məğlub olan Osmanlı İmperiyası hərbi qüvvələ
rini Cənubi Qafqazdan çıxaran kimi ermənilər 
daha da fəallaşdılar, ərazi iddiası ilə 1918ci 
ilin sonunda Gürcüstanla apardıqları müharibə 
nəticəsində Borçalı mahalında Loru mahalını 
və onun ətraflarını zəbt etdilər.[40] Ermənistan 
Azərbaycanın tarixi torpaqlarına olan iddialarını 
həyata keçirmək üçün Qarabağ, Zəngəzur, Nax
çıvan və digər ərazilərdə soyqırımlarını daha da 
genişləndirdi.[40] Naxçıvanda bu siyasətin qar
şısını almaq üçün 1918ci ilin noyabrında Araz 
Türk Cümhuriyyəti yaradıldı və bu Cümhuriyyət 
sonra CənubQərbi Qafqaz Türk Cümhuriyyə

ti ilə birləşdirildi.[40] Cənubi Qafqaz dövlətləri 
arasındakı ərazi mübahisələrini müzakirə etmək 
üçün, nəhayət, 1919cu il aprelin 25də Tiflis
də konfrans çağırıldı. Lakin konkret nəticə ver
məyən Tiflis konfransı da iyunda işini dayan
dırdı.[40] Son dərəcə mürəkkəb beynəlxalq və 
daxili vəziyyətə baxmayaraq, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti ərazi və sərhəd məsələlərinə həya
ti əhəmiyyət verirdi.[40] Cümhuriyyət Hökuməti 
Cənubi Qafqazdakı bütün tarixi Azərbaycan tor
paqlarını öz nəzarəti altında saxlamağa çalışırdı.
[40] 1920ci ilin ünvan  təqvimində Xarici İşlər 
Nazirliyinin təqdim etdiyi xəritə və məlumatlar 
əsasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əra
zisini əks etdirən cədvəl nəşr olunmuşdu:

1 İrəvan quberniyasının mübahisəsiz ərazisinə daxildir: ŞərurDərələyəz qəzasının I və II polis 
sahələri; Naxçıvan qəzasının I, II, III və IV polis sahələri; Yeni Bəyazid qəzasının I və II polis sahələri.

2 İrəvan quberniyasının mübahisəli ərazisinə daxildir: İrəvan qəzasının I, II, III və IV poIis 
sahələri, Eçmiədzin qəzasının II və III polis sahələri; Sürməli qəzasının I, II və III polis sahələri; Yeni 
Bəyazid qəzasının III polis sahəsinin bir hissəsi;

3 Mübahisəli zonanın tərkibinə Tiflis quberniyasının aşağıdakı hissələri daxildir: Tiflis qəzasının 
II və III polis sahələri; Sığnaq qəzasının polis sahəsi; Borçalı qəzasının I, II, III və IV polis sahələrinin 
bir hissəsi.

Ərazinin adı Kv. kilometr Qeyd
Bakı quberniyası 39075,15 Mübahisəsiz ərazi
Gəncə quberniyası 44371,29
Zaqatala mahalı 3992,54
1 İrəvan quberniyası 9858,69
Cəmi 97297,67 
2 İrəvan quberniyası 7913,17 Mübahisəli ərazi
3 Tiflis quberniyası 8685,13
Cəmi 16598,30 
Yekun 113895,97
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İqtisadiyyat

Azərbaycan Xalq cümhuriyyətinin 
100 manatlıq əskinası

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisa
di platformasında mülkiyyət plüralizmidövlət 
mülkiyyəti, xüsusi, şəxsi, səhmdar, bələdiyyə 
mülkiyyəti və digər mülkiyyət formalarının inki
şafı üçün bərabər imkanlar yaradılması nəzərdə 
tutulurdu.[40] Bolşevizmdən fərqli olaraq, Cüm
huriyyət liderləri fabrik, zavod, torpaq və digər 
əsas istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyə
ti rədd etmirdilər.[40] Əksinə, hesab edirdilər ki, 
"bu cür mülkiyyəti tamamilə aradan qaldırmaq 
indiki vəziyyətdə insanların şəxsi təşəbbüs qüv
vətini zorakı olaraq aradan götürür".[40]

Mövcud olduğu 23 ay ərzində Cümhuriyyət 
Hökuməti bir sıra cari təsərrüfat məsələlərinin 
həllində mühüm uğurlar qazanmışdı. Azərbay
canda neft sənayesi ağır vəziyyətdən çıxarılmış, 
dağıdılmış Bakı  Batum neft kəməri bərpa olun
muş, Bakı  Culfa dəmiryolu inşası davam etdiril
miş, Kür çayı üzərində körpü salınmış, Azərbay
can Dövlət Bankı yaradılmış, milli pul nişanları 
buraxılmış, Xəzər dəniz gəmiçiliyi inkişaf etdi
rilmişdi.[40]

Müstəqil dövlətin atributu kimi, milli pul 
vahidinin buraxılması Cümhuriyyətin maliyyə 
siyasətinin mühüm uğuru idi.[40] 1918ci ilin 
əvvəlindən Bakıda yeni kağız pullar  "Bakı bon
ları" buraxıldı (bu zamanadək tədavüldə "Niko
lay" pulları və "Kerenski" pul vahidləri işlənirdi). 
Milli pul vahidinin möhkəmləndirilməsi, onun 
alıcılıq qabiliyyətinin qorunub saxlanması ilk 
vaxtlardan Hökumətin iqtisadi siyasətinin əsas 
məsələsi oldu.[40] Çünki milli valyuta inflyasiya 
şəraitində dövriyyəyə buraxılmışdı.[40]

Hökumət həm əvvəlki dövrdən miras qalan, 
həm də respublikanın mövcudluğu dövründə 
baş verən inflyasiyaya qarşı mübarizə aparmalı 
olurdu. Bu məqsədlə müstəqil dövlətin maliyyə, 
vergi, bankkredit sistemi yaradıldı.[40] 1919cu 
ilin sentyabrında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə
tinin Dövlət Bankı açıldı.[40] Maliyyə Nazirliyi
nin 1919cu il 20 iyul tarixli qərarı ilə əmtəələrin 
sərbəst ixracına nail olunması nəzərdə tutulurdu; 
Parlament xəzinəyə müəyyən rüsum (ixrac olu
nan xammalın dəyərinin 25 faizi qədər) keçirmək 
şərti ilə xammal ixracına icazə verilməsinə dair 
qanun qəbul etdi. Xaricə gizli yolla gümüş, qızıl, 
platin aparılmasına görə məsuliyyət məsələsinə 
baxıldı.[40] Qüvvədə olan 1914 il 15 noyabr ta
rixli qanunun 1919cu il 20 oktyabr tarixli qanun
la əvəz edilməsi, bu sahədə məsuliyyəti artırdı.
[40] Ölkənin sərhədləri daxilində mal mübadilə
sini tənzimləmək məqsədilə 1919cu ilin avqust 
ayından Azərbaycana xaricdən gətirilən bir sıra 
zinət şeylərinə müvəqqəti olaraq xüsusi gömrük 
tarifləri tətbiq olundu.[40] Eyni zamanda daxili 
bazarı tənzimləmək məqsədilə Azərbaycandan 
kənara göndərilən əmtəələr üçün yeni müvəqqə
ti gömrük qaydalarının tətbiq edilməsi haqqında 
qanun qəbul edildi.[40] Hökumət çevik vergi si
yasəti yeridir, dövlət xərclərinin ixtisar edilməsi 
istiqamətində tədbirlər görürdü.[40] Bu məqsəd
lə xaricdən ölkəyə gömrüksüz gətirilən malların 
siyahısı müəyyənləşdirilmiş (bu siyahıya 200
dən çox məhsulun adı daxil edilmişdi), xarici 
sərmayəçilərə və Azərbaycana sərmayə qoymaq 
arzusunda olanlara güzəştli şərtlərlə Bakı bonları 
təklif olunmuşdu.
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Azərbaycan Hökumətinin xarici iqtisadi 
fəaliyyətində reallaşdırmağa çalışdığı başlıca 
vəzifələrdən biri əhalinin zəruri mallara olan 
ehtiyacını təmin etməkdən və xəzinənin 
gəlirlərini artırmaq üçün əlavə mənbələr axtarıb 
tapmaqdan ibarət idi. Belə əlavə mənbələrdən 
biri də gömrük gəlirləri idi.[40] Bu və ya digər 
məhsulun xaricə satışına icazə verilməsi və ya 
onun qadağan edilməsi zamanı həmin məhsulun 
əhali üçün nə dərəcədə gərəkli olması, Hökumətə 
nə qədər gəlir gətirməsi halları diqqətlə nəzərə 
alınırdı.[40] Hökumətin hazırladığı 1919cu 
il 20 fevral tarixli qanun layihəsi ilə xaricə 
konyak, üzüm və tut spirtinin ixracına icazə 
verilirdi (Cümhuriyyət dövründən qabaq xaricə 
spirtli içkilərin satışı qadağan olunmuşdu. Bu 
da təsərrüfatların və Hökumətin maliyyəsinə 
olduqca mənfi təsir göstərmişdi).[40] Hökumət 
hesab edirdi ki, xaricə spirt satışında nəinki 
dövlət xəzinəsi və araq çəkməklə məşğul olan 
adamlar, həmçinin bütün əhali maraqlıdır.[40] Öz 
təsərrüfat məhsulları olan üzümü və tutu şərab 
zavodlarına satmaq onlara əlverişli idi.[40] Bu 
qanun layihəsini işləyib hazırlayarkən Hökumət 
onu da nəzərdə tuturdu ki, əhali üçün spirt ancaq 
texniki və tibbi məqsədlər üçün zəruridir.[40] 
Xaricə satışına icazə verilən 85 dərəcəli konyak 
spirti və 4045 dərəcəyə qədər olan üzüm və tut 
spirti isə bu məqsəd üçün yaranır.[40]

Cümhuriyyətin xarici iqtisadi əlaqələrinin 
formalaşması baxımından Gürcüstanla bağlanan 
müqavilə mühüm əhəmiyyətə malik idi.[40] 
1918ci il dekabrın 26da bir illik müddətə 
bağlanan bu müqaviləyə əsasən, böyük ehtiyac 
olan məhsulların, bu respublikaların tələbatları 
çərçivəsində gömrük vergiləri qoyulmadan alınıb
satılmasına, habelə Gürcüstan əhalisinin və dəmir 
yolunun ehtiyacları üçün müəyyən hədd həcmində 
neft, mazut, kerosin və yağların rüsumsuz ixracına 
icazə verilirdi.[40] Müqavilədə göstərilirdi ki, 
gürcü əhalisi üçün kerosin buraxılması 1 milyon 
puddan, neft və neft məhsullarının ümumi satışı 
isə 20 milyon puddan çox olmamalıdır.[40] 
Gürcüstanın bəzi məhsullarının (daş kömür, meşə 
materialları və s.) neftin dəyərinin 1/10 hissəsi 

həcmində Azərbaycana gömrüksüz satılması 
nəzərdə tutulurdu.[40] Müqaviləyə görə, 
alman məhsulların başqa ölkələrə satışına icazə 
verilmirdi.[40] Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlığa da böyük 
əhəmiyyət verir, neft, pambıq və başqa ixrac 
məhsulları üçün Rusiya bazarının əhəmiyyətini 
nəzərə alırdı. 1920ci il martın 30da Sovet 
Rusiyası və Azərbaycan birgə komissiyasının 
iclasında ticarət müqaviləsi imzalanmışdı. Lakin 
Rusiya Azərbaycanı qane edə biləcək bir sıra 
şərtlər vəd etsə də, onlara əməl etmədi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
də neft sənayesi iqtisadiyyatın əsas sahəsi 
sayılırdı, çünki bu zaman neft dünyanın ən önəmli 
hərəkətverici qüvvəsi idi. Odur ki, Parlament və 
Hökumət neft hasilatı və emalının vəziyyətini 
vaxtaşırı təhlil edir, dünya neft bazarını öyrənirdi. 
Təbii sərvət iqtisadi inkişaf üçün maddi baza 
olsa da, iqtisadi qüdrət və gücün təbii sərvətdən 
asılılığının həmişəlik olmadığı və gələcəkdə 
dəyişəcəyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
istinad etdiyi başlıca iqtisadi müddəalardan biri idi.

Digər tərəfdən, fəhlə və dövlət qulluqçularının 
məvacibinin həcminin dəfələrlə qaldırılması 
haqqında Hökumətin qəbul etdiyi qərarlar 
büdcədə böyük kəsir yaradırdı və bu kəsirin 
də ödənməsi tarif normalarının artırılması və 
əlavə kağız pulların kəsilməsi hesabına həyata 
keçirilirdi.[40] Bütün bunlar həm də bahalığa və 
inflyasiyaya, zehmətkeşlərin sosial vəziyyətinin 
pisləşməsinə səbəb olurdu.[40] Sosialiqtisadi 
sahədə xeyli işlər görülsə də, fəhlə məsələsinin, 
eləcə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
varlığı üçün ən vacib məsələlərdən olan Aqrar 
məsələnin həll olunmaması əhalinin vəziyyətini 
pisləşdirirdi.[40] Bundan istifadə edən sosialistlər 
fraksiyası və Azərbaycan Kommunist Partiyası 
əhali içərisində narazılığı artırmaq üçün öz 
pozuculuq fəaliyyətlərini daha da genişləndirmiş 
və Bakı əməliyyatı ərəfəsində Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin devrilməsi üçün əlverişli zəmin 
yarada bilmişdilər.
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nəqliyyat

1918-ci il oktyabrın 30-da bakı beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı idarəsinin fəaliyyəti 
bərpa edildi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıl
ması ərəfəsində ölkədə quru və su yolları, xü
susən də dəmir yolu və boru kəmərləri nəqliyyat 
əlaqələrində mühüm rol oynayırdı. Bu dövrdə 
dəmir yollarının ümumi uzunluğu 954,2 km idi. 
Onun 498,2 kmi Bakı  Böyük Keşik, 87,8 kmi 
Biləcəri  Yalama, 189,2 kmi Uluxanlı  Culfa, 
51,2 kmi Ələt  Zubovka, 27,1 kmi Bakı  Ba
laxanı, Sabunçu – Suraxanı xətlərinin payına 
düşürdü. Həmin dövrdə iqtisadi və ticarət əhə
miyyətli şose və torpaq yolların sıx şəbəkəsi də 
mövcud idi. Bu tipli yolların ümumi uzunluğu 
4169,1 km, o cümlədən şoseləşdirilmiş yolların 
uzunluğu 1507,3 km idi.[40]

Yollar Nazirliyi dəmir yolu nəqliyyatını sah
mana salmaq üçün parovoz və vaqon parkının tə
miri, yeni nəqliyyat vasitələrinin alınması, dəmir 
yolu qulluqçularının məvaciblərinin artırılması, 
onlara güzəştli şərtlərlə ərzaq verilməsi, parovoz 
maşinistlərinə və onların köməkçilərinə həqiqi 
hərbi xidmətdən möhlət verilməsi, dəmir yolu 
stansiyalarının qaydaya salınması, mühafizəsinin 
təmin edilməsi və s. kimi mühüm tədbirlər gör
dü.[40] Bütün bu tədbirlər tezliklə öz bəhrəsini 
verdi. Artıq 1919cu il iyulun 15dən Bakı  Ba
tum istiqamətində gündə 4 cüt qatarın, həmin ilin 
sonundan isə Bakı  PortPetrovsk (Mahaçqala) 
istiqamətində də ciddi qrafik üzrə gündə 4 cüt qa
tarın hərəkəti təmin edildi.[40]

1918ci il oktyabrın 30da Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı idarəsinin fəaliyyəti bərpa 

edildi.[40] Ticarət gəmiləri ilə Bakı ilə PortPet
rovsk, Salyan, Lənkəran limanları arasında sər
nişin və yük daşınması təşkil edildi. Hökumətin 
ciddi səyləri nəticəsində 1919cu ildə BakıBa
tum neft kəməri də bərpa edilib istifadəyə verildi.
[40] 1919cu ilin avqust ayında ingilis qoşunları 
Azərbaycandan çıxdıqdan sonra Bakı limanı və 
ticarət donanması da Cümhuriyyət Hökumətinin 
sərəncamına keçdi, ölkənin ticarət gəmiləri Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı altında 
üzməyə başladılar.[40]

Azərbaycan Hökuməti şose yollarının bərpa
sı üçün 1919cu il fevralın 17də Yollar Nazirli
yinin sərəncamına 1 milyon manat kredit ayırdı. 
Həmin il aprelin 24də isə bilavasitə YevlaxŞəki 
şose yolunun təmiri və seldən qorunması üçün 
bənd tikilməsinə 210 min manat vəsait verildi. 
Hökumət nəqliyyat vasitələrinin təmiri və normal 
istismarı məsələlərini daim diqqət mərkəzində 
saxlayırdı. 1919cu il aprelin 28də Bakıda avto
mobillərin ilkin təmiri və avtomobil zavodunun 
saxlanması üçün 175 min manat vəsait ayrıldı.
[40] Həmçinin, Yollar Nazirliyinə tapşırıldı ki, 
avtomobil zavodunun gəliri və xərcləri haqqında 
əsaslı məruzə hazırlasın.[40] Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti olduqca çətin və mürəkkəb şərait
də həyata keçirdiyi tədbirlərlə ölkədə nəqliyyatın 
işini, əsasən, qaydaya sala bildi. Dəmir yolu və 
su nəqliyyatı, neft kəmərinin istismarı dövlət xə
zinəsinə gəlir gətirməyə başladı.[40]
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Demoqrafiya
Gülüstan və Türkmənçay müqa

vilələrindən Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin yaranmasınadək olan 
dövrdə Rusiya imperiyasının Cə
nubi Qafqazın türkmüsəlman əha
lisinə qarşı yeritdiyi ayrıseçkilik 
siyasəti, deportasiyalar və soyqı
rımları nəticəsində Şimali Azərbay
can əhalisinin etnik tərkibi, sayı və 
yerləşməsi məqsədyönlü şəkildə 
dəyişdirildi, burada yaşayan azər
baycanlıların sayı xeyli azaldı.[40] 
Rusiya işğalından sonra ermənilərin 
müxtəlif ölkələrdən kütləvi şəkil
də Şimali Azərbaycan torpaqlarına 
köçürülməsi etniksiyasi vəziyyətə 
ciddi təsir göstərmiş, azərbaycan
lıların atababa torpaqlarından de
portasiyası həyata keçirilmişdir.
[40] Əlimərdan bəy Topçubaşovun 
Antanta dövlətlərinin İstanbulda
kı nümayəndələrinə təqdim etdi
yi xüsusi memorandumda Cənubi 
Qafqazın 237055 kv. kmlik əra
zisində 7667370 nəfərin yaşadığı 
qeyd olunurdu ki, onların da etnik 
tərkibi belə idi: 3306000 (43,1%) 
müsəlman, 1786000 (23,3%) ermə
ni, 1641000 (21,4%) gürcü.[40] Hə
min sənədə əsasən Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti ərazisində 2353000 
nəfər yaşayırdı ki, bu da Cənubi 
Qafqaz əhalisinin 30,7%nə bərabər 
idi.[40]

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Hökumətinin Paris sülh konfransı
na təqdim etdiyi sənədlərə görə isə, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
həqiqi hakimiyyəti altında olan əra
zi Cənubi Qafqaz ərazisinin 38%ni, 
Azərbaycan hakimiyyətinin yayıldı
ğı ərazilərlə birlikdə isə 60,7%ni 
əhatə etdiyi bildirilirdi. Göstərilən 
sənədlərdə məhz həmin ərazi mü

vafiq olaraq Cənubi Qafqazın əha
lisi də hesablanmışdı.[40] Paris sülh 
konfransına təqdim olunmuş sənəd
lərə əsasən, ümumiyyətlə, Cənubi 
Qafqazın əhalisi 8081668 nəfərdən 
ibarət idi. Onların 4617671 nəfəri 
(57,1%) Azərbaycanda yaşayırdı.
[40] Azərbaycan əhalisinin 75,4%
ni (3481889 nəfər) azərbaycanlılar, 
17,2%ni (795312 nəfər) ermənilər, 
0,6%ni (26585 nəfər) gürcülər, 
6,7%ni (310885 nəfər) başqa xalq
ların nümayəndələri təşkil edirdi. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Hökuməti ölkə əhalisinin sayı və 
etnik tərkibinin müəyyənləşdirilmə
sinə xüsusi diqqət yetirirdi. Əhali 
haqqında daha bir məlumat Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin ün
vantəqvimində xüsusi cədvəl ha
lında dərc edilmişdi.[40]

Göstərilən cədvəldən istifa
də edərkən nəzərə almaq lazımdır 
ki, həmin cədvəl 1917ci il üçün 
Qafqaz təqvimi əsasında tərtib edil
diyinə görə, faktiki olaraq, 1916cı 
ilə aid olan vəziyyəti əks etdirir.
[40] Digər tərəfdən, bu cədvəlin 
özündə də türkmüsəlman əhali
nin sayı təhrif edilirdi.[40] Bundan 
əlavə, cədvəldə verilən rəqəmlər 
Cənubi Qafqazda azərbaycanlıların 
elliklə yaşadığı bütün ərazilərə de
yil, qonşuların iddia irəli sürmədiyi 
mübahisəsiz ərazilərə aiddir.[40] 
Cədvəldə, eyni zamanda, Tiflis qu
berniyasına aid mübahisəli ərazi və 
orada yaşayan azərbaycanlı əhalinin 
sayı da öz əksini tapmamışdır.[40] 
Beleliklə, aşağıda göstərilən cədvəl 
1916cı ildə Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin mübahisəsiz ərazisində 
yaşayan əhalinin, o cümlədən azər
baycanlıların sayını əks etdirir:[40]

1918-ci ildə bakıda sakinlər su rasiyonunu almaq üçün 
sıraya düzlənirlər
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Ərazi MüsƏlmanlar ErmƏnilƏr GürcülƏr Ruslar BaƏqaları CƏmi
MütlƏq say % MütlƏq say % MütlƏq say % MütlƏq say % MütlƏq say 
%
Bakı quberniyası (ƏƏhƏr Əhalisi) 
47866
66,2
5.663
7,8
-
-
3788
5,2
15192
2,1
72509
Bakı quberniyası (kƏnd Əhalisi) 
693391
86,4
37258
4,6
30
0
68847
8,5
3711
0,5
803237
Bütün Bakı quberniyası (ƏƏhƏr rƏisliyi daxil olmadan) 
741257
85,0
42921
4,9
30
0
72635
8,1
18903
2,0
875746
Bakı ƏƏhƏr rƏisliyi 
198391
48,8
77166
19,0
8974
2,2
104599
26,0
16699
4,0
405829
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Dil
Müstəqil dövlətin mühüm atribut

larından biri olan dövlət dili məsələsi 
yenicə yaranmış Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyəti Hökumətinin diqqət mərkəzin
də idi. Cümhuriyyət Hökuməti 1918ci 
il 27 iyun tarixli qərarı ilə o zaman türk 
dili adlanan Azərbaycan dilini dövlət dili 
elan etdi.[40] Həmin qərar Gülüstan və 
Türkmənçay müqavilələri ilə Azərbayca
nın ikiyə bölünməsindən sonra ana dili
nin dövlət dili kimi işlədilməsinə aid ilk 
sənəddir.[40] Qeyd edilməlidir ki, dövlət 
dili haqqında qərar Hökumətin Gəncəyə 
köçdükdən sonra qəbul etdiyi ilk qərar
lardan biridir.[40]

Azərbaycan dilinin sözün əsl məna
sında dövlət dili kimi işlənməsi təcrübəsi 
geniş şəkildə ilk Azərbaycan Parlamenti
nin dilində əksini tapmışdır.[40] Dövlət 
idarələrində müəyyən müddət ərzində 
rus dilinin işlənməsinə də icazə verilməsi 
Parlamentə aid deyildi.[40] Ona görə də 
Parlamentdə dillərin işlənməsi məsələsi, 
təbii olaraq, qanunverici hakimiyyətin, 
Parlament üzvlərinin öhdəsinə buraxıl
mışdı.[40] Parlamentin istifadə etdiyi dil 
dövlət dili statusuna malik Azərbaycan 
türkcəsi idi. Qeyriyerli Parlament nü
mayəndələri çıxışların rus dilində olma
sını təklif etdikdə, Parlamentin iclasla
rından birində bu məsələ ayrıca müzakirə 
olunmuş və bu xüsusda qərar qəbul edil
mişdi. Qərara əsasən, Parlamentin rəsmi 
dili Azərbaycan türkcəsi elan olunmuş, 
digər millətlərin nümayəndələrinin rus 
dilində çıxış etmələri məqbul hesab edil
mişdi. Bununla belə, rəsmi sənədlərin ha
mısı dövlət dilində tərtib edilirdi.[40]
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Təhsil Əsas məqalə: Cümhuriyyət tələbələri
Xalq təhsili və maarifləndirmə üzrə ilk nazir

lik Azərbaycanda Xalq Maarifi Nazirliyi 1918ci 
ildə may ayının 28də Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətinin hökuməti tərəfindən təsis edilib.[52] 
Nazirlər Şurasının qərarı ilə 30 iyun 1918ci ildə 
üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və ortaixtisas 
təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq 
edilib. Maarif naziri isə sonradan AXC hökumət 
başçısı olan Nəsib bəy Usubbəyov olub. Xalq 
təhsili sahəsində ilk önəmli tədbir məktəblərin 
milliləşdirilməsi oldu, bu, təhsilin doğma Azər
baycan türk dilinə keçirilməsi idi.[52] Bununla 
da ilk dəfə olaraq azərbaycanlı uşaqların doğma 
dildə təhsil alma hüququ qanuniləşdirildi.

Mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəb
büsü və dəstəyi ilə açılan Aleksandra imperator 
rusmüsəlman qız məktəbi

Xalq Maarifi Nazirliyi 191920ci il tədris 
ilinin əvvəlindən Ali ibtidai məktəblərin bütün 
siniflərinin və orta tədris məktəblərinin üç sini
finin milliləşdirilməsini qərara aldı.[52] 1918ci 
il 7 sentyabr fərmanı ilə bütün Ali ibtidai mək
təblərdə qeyrimüsəlman tələbələr üçün dini və 
onların ana dili tədrisi tətbiq edilib.[52] Bu təlim
lərin tədrisi üzrə xərcləri dövlət öz üzərinə gö
türüb. Bakı şəhəri milli məktəblərin inspeksiya
sında və Bakı quberniyasında 191819cu tədris 
ilində 76 rus – bunlardan Bakıda 30, əyalətlərdə 
isə 46 məktəb var idi.[52] Onlardan 51i dövlət, 
qalan 25i isə şəhər, neftsənayeçiləri qurultayına 
məxsus idi və özəl sayılırdı.[52]

Xalq maarif naziri yəhudi məktəblərinin rəh
bəri Y.Baysband və F.Şapiroyanın təşkil etdikləri 
yəhudi dili, yəhudi xalqının tarixi və yəhudi ədə
biyyatının tarixi kurslarına dinləyiciləri yazdır
mağa icazə verdi.[52] Dərslər 20 oktyabr 1918
ci ildə başlayıb.[52] 1918ci ilin oktyabr ayında 
Yəhudi Milli Şuranın nəzdində fəaliyyət göstərən 
məktəblərdə 700 nəfər təhsil alır, 24 müəllim çalı
şırdı. Bu məktəblər hər ay 10 min rubl məbləğində 
dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılırdı.[52] Azər
baycan dövləti tərəfindən alman koloniyalarında 
fəaliyyət göstərən məktəblər də dəstəklənirdi. 
Alman koloniyalarında tədris keçən müəllimlərin 
hər birinə 1918 və 1919cu ildə inspeksiya tərə
findən hər ay 90 rubl ödənilirdi.[52]

1918ci ildə Səhiyyə Nazirliyi təsis edilir, bu 
nazirliyə rəhbərlik isə Musa bəy Rəfiyevə həvalə 
edilir. Bu illərdə Bakı və Gəncə kimi şəhərlərdə 
onlarla yeni aptek və xəstəxana açılır.[52] 1919
cu ildə tibb fakültəsi də olan Bakı Dövlət Uni
versitetinin əsası qoyulub, kafedranın ilk rəhbəri 
görkəmli cərrah, professor Vasili Razumovski 
(1920ci ilə qədər) olur.[52] Burada, həmçinin 
tibbin tarixi də tədris edilirdi. Qısa bir müddət 
ərzində Razumovskinin rəhbərliyi altında Xüsu
si Hazırlıq Komissiyası yaradılır. Bu ilin avqust 
ayında qəbul imtahanları təşkil edilir və beləliklə 
də ilk tələbələr – gələcək həkimlərin qrupu yığı
lır. 1922ci il avqust ayının 2də tibb fakültəsinin 
ilk 29 məzunu arasında yalnız üç azərbaycanlı 
– A.Ələkbərov, Ceyran Sultanova və sonradan 
elmlər doktoru və professor olan Adilə Şahtax
tinskaya olub.

Xalq təhsili məsələləri ilə məşhur müəl
lim Əlicabbar Orucəliyevin başçılıq etdiyi Bakı 
Şəhər Dumasının tədris şöbəsi də məşğul olurdu.
[52] 1919cu ilin 15 iyul tarixli iclasında Şəhər 
Dumasının şəhər məktəblərinin müəllimləri üçün 
1600 rubl təqaüd təyin etdi.[52] Bu istiqamətdə 
Bakı neftsənayeçiləri də müəyyən addımlar atır
dı: onların da məktəblərində müəllimlərin məva
cibləri artırılmışdı.[52]

Bakıda məktəb binaları ilə dəhşətli bir və
ziyyət alınmışdı.[52] Onların çoxu ya tamamən 
dağıdılmış, ya da əsaslı təmir tələb olunacaq qə
dər bərbad idi.[52] Hökumət Bakı şəhər ibditadi 
məktəblərində məktəbsanitar nəzarətinin təşkil 
edilməsi üçün 827,600 rubl vəsait ayırmışdı.[52] 
Məktəblilərə müxtəlif ictimai təşkilatlar da yar
dım göstərirdilər. Bakı şəhər məktəblərinə yardım 
ictimai idarəsi məktəblərdə isti səhər yeməkləri 
təşkil edirdi.[52] Vəsaitin yığılması üçün idarə 
lotoreya və əvvəlki illərdən qalmış əşyaların satış 
yarmarkasını keçirirdi.[52]

Məktəblilərə vətəndaşlar, xeyriyyəçilər və 
Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Ağa Musa Nağıyev, 
Həmidə Məmmədquluzadə, Murtuza Muxtarov, 
Şəmsi Əsədullayev kimi mesenatlar da yardım 
edirdi.[52]

Mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüsü 
və dəstəyi ilə açılan Aleksandra imperator  
rus-müsəlman qız məktəbi
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Səhiyyə

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti 
yarandığı gündən əhalinin sağlamlığı qayğısı
na qalmış və səhiyyə sahəsində ciddi tədbirlər 
görmüşdür. Bu sahədə ən böyük uğurlardan biri 
ölkənin səhiyyə sisteminin yaradılması və təş
kili işlərinə bilavasitə rəhbərlik edən dövlət icra 
orqanının  Səhiyyə Nazirliyinin yaradılması idi. 
1918ci il iyunun 7də Fətəli xan Xoyski tərəfin
dən təşkil edilmiş 2ci hökumət kabinəsi Gəncə
də fəaliyyət göstərərkən Müsəlman Milli Şurası 
nəzdindəki qaçqın şöbəsi əsasında Azərbaycan 
Cümhuriyyəti Xalq Səhiyyəsi və Himayədarlıq 
Nazirliyi yaradıldı.[40] Azərbaycanın ilk ali təh
silli cərrah həkimlərindən olan Xudadat bəy Rə
fibəyli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xalq 
səhiyyəsi və himayədarlıq naziri təyin edildi.[40]

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
Parlament və Hökumət, xüsusən də Xalq Səhiy
yə Nazirliyi əhalinin sağlamlığına mənfi təsir 
göstərən antisanitariya ilə ciddi mübarizə apar
mağa, xarici mühit və məişət şəraiti ilə bağlı mən
fi amilləri aradan qaldırmaqla yoluxucu xəstəlik
lərə, ağır epidemiyalara qarşı profilaktik tədbirlər 
həyata keçirməyə başladı.[40] Az vaxt içərisində 
Gəncə yaxınlığındakı Zəyəm və Zurnabad kənd
lərində taun əleyhinə məntəqə təşkil olundu. Sə
hiyyə şəbəkəsinin genişləndirilməsinə başlandı.
[40] Kənd yerlərində xəstəxanalar, ambulatriya
lar, feldşer məntəqələri və s. müalicə müəssisələ
ri açıldı, yeni tibb ocaqlarının bünövrəsi qoyul
du. Dövlət tibb müəssisələrini davadərmanla, 
avadanlıqlarla təmin etmək məqsədilə lazımi 
tədbirlər görüldü.[40] Bunun üçün dövlət aptek 
anbarı, laboratoriyası və s. yaradıldı. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti və Hökuməti sağ
lamlığın mühafızəsinə dair vəzifələr və tədbir
lər barədə bir sıra qanun və qərarlar qəbul etdi. 

Cümhuriyyət Hökuməti tibb xidməti heyətini 
genişləndirmək məqsədilə səhiyyə sistemində qı
samüddətli tibb işçiləri kursları açdı.[40] Bütün 
bunların nəticəsi idi ki, Xalq Cümhuriyyəti döv
ründə kənd yerlərində Səhiyyə Nazirliyinə tabe 
olan 33 kənd xəstəxanası fəaliyyət göstərirdi. 
Onların hərəsində 1 həkim, 2 feldşer və xidmətçi 
tibb bacıları işləyirdi. Bu tibbi personal 6 çarpa
yılıq kənd xəstəxanalarında xəstələrə xidmət edir, 
ambulator müalicəyə ehtiyacı olanlara isə pulsuz 
tibbi yardım göstərirdi.

Bu dövrdə qeyrihökumət tibbi cəmiyyət, 
birlik və təşkilatlarının da fəaliyyəti geniş vüsət 
almışdı. Bakı şəhəri həkimlər cəmiyyətinin əsas 
fəaliyyət istiqaməti sənayə gigiyenası, yatalaq 
epidemiyasının aradan qaldırılması olmuşdur.
[40] Cəmiyyət Bakı Dövlət Universiteti tibb fa
kültəsinin avadanlıqla təchiz edilməsinə yardım 
göstərmək üçün Avropanın aparıcı klinikaları ilə 
əlaqə yaratmışdı.[40] Bakının tanınmış həkimləri 
təbabətin müxtəlif sahələrində elmi nailiyyətlə
rin mübadiləsi məqsədilə cəmiyyətdə məruzələr 
edirdilər.[40] Onun nəzdində boş iş yerlərini 
qeydə almaq, işsizləri həmin yerlərə yerləşdir
mək, onlara vaxtaşırı yardım göstərmək məqsə
dilə Həkimlərə yardım bürosu yaradılmışdı.[40] 
1919cu ildə Bakıda təsis edilmiş qeyrihökumət 
tibb cəmiyyətlərindən biri də Uşaq həkimləri 
dərnəyi idi. Dərnək uşaqlar və yeniyetmələr ara
sında yayılmış yoluxucu xəstəliklərin profilakti
kası və müalicəsi sahəsində təcrübə mübadiləsi 
aparır, qabaqcıl müalicə üsullarının tətbiqinə səy 
göstərir, təbliğat və təşviqat işi ilə məşğul olurdu. 
1920ci ilədək Azərbaycanda, artıq 353 həkim, 
450 orta tibb işçisi, 1123 yerlik xəstəxana var idi.

Gəncədə Qafqaz İslam Ordusunun zabitləri Azərbaycan  
Xalq cümhuriyyəti Səhiyyə nazirliyinin işçiləri ilə
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Mədəniyyət
Təsviri sənət və memarlıq

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan edildiyi 
gündən dövlət rəmzlərinin yaradılmasına xüsusi 
önəm verirdi. Ən mühüm dövlət atributlarından 
biri kimi Dövlət bayrağının qəbul edilməsi daha 
tez həyata keçirildi. Əli bəy Hüseynzadənin məş
hur "türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək" 
şüarı bu işdə əsas götürülmüşdü.[40] Cümhuriy
yət Hökuməti 1918ci il noyabrın 9da "yaşıl, 
qırmızı və mavi rənglərdən, ağ aypara və sək
kizgüşəli ulduzdan ibarət" bayrağın milli bayraq 
kimi təsdiq olunması haqqında qərar qəbul etdi.[

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti 
1919cu il martın 23də dövlət gerbinin və rəsmi 
sənədlərdə üzərində dövlətin adı və gerbi təsvir 
edilən dövlət möhürünün layihələrini hazırlamaq 
məqsədilə müsabiqə elan olunması barədə qərar 
qəbul etmişdi.[40] Çox güman ki, müsabiqəyə 
göndərilən layihələrin heç biri bəyənilmədiyin
dən qəbul edilməmişdi.[40] Buna görə də Azər
baycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti hərbi or
denlər, milli himn, dövlət gerbi və möhürü üçün 
layihələrin hazırlanması üçün yeni müsabiqə 
elan olunması barədə qərar çıxardı.[40] Dövlət 
gerbinin, orden və medalların hazırlanmasında 
ilk peşəkar heykəltəraş Zeynal Əlizadə iştirak 
edirdi. Onun layihəsinə əsasən buraxılmış döş və 
xatirə medallarında Parlament binası, bayraqlar, 
aypara, səkkizguşəli ulduz, günəşin doğması, gül 
çələngləri həkk olunmuşdu.

Milli rəssamlıq sənətinin inkişafına xüsu
si əhəmiyyət verilirdi. 1919cu ildə nəşr olunan 
"Zənbur" jurnalında Azərbaycan satirik qrafı
kasının banisi Əzim Əzimzadənin zamanın icti
maisiyasi problemləri ilə səsləşən karikaturaları 
dərc olunurdu.[40] Karikaturalardan birində si
lahlı Denikini, Kolçakı və Androniki ciblərində 
gəzdirən ingilis qəsbkarları təsvir olunmuşdu. 
Onun rəsmlərində cəhalət, nadanlıq, qaniçən er
mənidaşnak quldurlarının vəhşi və iyrənc əməl
ləri ifşa edilirdi.[40] Bu mövzu rəssam Bəhruz 
Kəngərlinin də yaradıcılığında əhəmiyyətli yer 

tuturdu. Onun ermənimüsəlman münaqişəsini 
əks etdirən məşhur "Qaçqınlar" silsiləsi realist 
Azərbaycan rəssamlıq sənətinin nailiyyəti idi.[53] 
Əzim Əzimzadə "Otello", "Aşıq Qərib", "Dəmir
çi Gavə" tamaşalarının bədii tərtibatı üçün dekor 
və geyim eskizləri hazırlamışdı. Bəhruz Kən
gərli Naxçıvan teatrında "Hacı Qara", "Ölülər", 
"Dağılan tifaq", "Pəricadu" və s. tamaşalara tər
tibat vermişdi.[54] Milli mədəniyyətin tərəqqisi 
və inkişafı yolunda ilk ciddi addımlar atılmışdı. 
Əli bəy Hüseynzadənin "Şeyxülamın portreti" və 
"Bibiheybət məscidi" tablolarını xüsusilə qeyd 
etmək lazımdır.[40] Bu dövrdə rəssamlar plakat 
sahəsində də diqqtəlayiq əsərlər yaratmışlar.[55]

Memarlıq və heykəltəraşlıq sənəti sahəsində 
də müəyyən tədbirlər həyata keçirilmişdi. Bakı 
Politexnik Məktəbinin nəzdində heykəltəraşlıq 
sinfinin açılması nəzərdə tutulmuşdu.[56] 1918ci 
ildə Bakının ermənidaşnak quldurları tərəfindən 
yandırılmış möhtəşəm binaları  Hacı Zeynalab
din Tağıyevin qızlar məktəbi, İsmailiyyə Sarayı 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə şəhə
rin baş memarı vəzifəsində çalışan görkəmli me
mar Zivər bəy Əhmədbəyovun layihələri əsasın
da bərpa olunmuşdu.[57] Erməni millətçilərinin 
basqını nəticəsində xarabalığa çevrilmiş Şamaxı 
şəhərini bərpa etmək üçün Zivər bəyin təşəbbüsü 
ilə "Yeni Şirvan cəmiyyəti təsis olunmuşdu. O, 
mühəndis Ömər bəy Avuyevlə birlikdə "İslam 
incəsənətini sevənlər və qoruyanlar cəmiyyəti"ni 
də yaratmışdı.[58] Zivər bəy Əhmədbəyov, me
mar Nəbioğlu Qacar, mühəndis MəmmədHəsən 
Hacınski və Hacı bəy Axundov Şirvanşahlar 
Sarayı kompleksin tədqiqi sahəsində fəaliyyət 
göstərmişlər. Sənətşünaslardan Məhəmməd Ağa
oğlu, Hüseyn bəy Mirzəcamalov, memar Nəbi
oğlu Qacar islam mədəniyyəti, muzeyşünaslıq 
qədim maddi mədəniyyət nümunələrini qorumaq 
sahəsində fəal çalışmışlar.

İsmailiyyə Sarayı
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Teatr
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və 

balet Teatrı

Azərbaycan Dövlət Teatrının açılışı və fəa
liyyəti Xalq Cümhuriyyəti dövründə mədəni 
həyatın ən parlaq səhifələrindən biri idi. Azər
baycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Dövlət Te
atrının binasında opera, musiqili teatr tamaşaları, 
xalq musiqisindən ibarət konsertlərlə yanaşı, mü
hüm dövlət tədbirləri də keçirilirdi.[40] Dövlət 
Teatrının pərdələri ilk dəfə 1918 il noyabrın 4də 
Nəriman Nərimanovun "Nadir şah" faciəsinin ta
maşası ilə açıldı.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mədəniy
yətin inkişafına göstərdiyi qayğı nəticəsində milli 
teatrın inkişafında müəyyən nəzərəçarpan uğur
lar qazanıldı.[40] "Dəmirçi Gavə", "Nadir şah", 
"Ölülər", " Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük", 
"Bəxtsiz cavan", "Əlli yaşında cavan", "Şamdan 
bəy", "O olmasın, bu olsun", "Ağa Məhəmməd 
şah Qacar", "Şah İsmayıl", "Pəricadu", "Otello", 
"Qaçaqlar", "Dağılan tifaq", "Əlmənsur", "Hacı 
Qara", "Bədbəxt milyonçu", "Vətən, yaxud Si
listrə", "Ev tərbiyəsinin bir şəkli", "Evliykən su
bay", "Arşın mal alan" əsərləri milli teatrın reper
tuarında ən yaxşı tamaşalar idi.

Xeyriyyə tamaşalarının təşkili teatrın fəaliy
yətində, bir növ, ənənəyə çevrilir, "Azərbaycan" 
qəzetində həlak olmuş döyüşçü ailələrinin xey
rinə təşkil olunan teatr tamaşaları barəsində tez
tez elanlar verilirdi. Bu işdə Üzeyir və Zülfüqar 
Hacıbəyov qardaşlarının truppası xüsusi fəallıq 
göstərirdi. Dövlət teatrının direktoru Zülfüqar 
Hacıbəyov tərəfindən təşkil edilmiş xeyriyyə 

tamaşasından Azərbaycan ordusunun bölməsinə 
22292 manat 80 qəpik pul vəsaiti köçürülmüşdü. 
Ağdaşda yerli ziyalıların təşkil etdikləri xeyriyyə 
tamaşasından toplanmış vəsait Dağıstanın "Qızıl 
Aypara Cəmiyyəti"nə göndərilmişdi.[40]

Azərbaycan teatrının repertuarında müstəqil
lik uğrunda mübarizə tarixinə həsr olunmuş dram 
əsərləri mühüm yer tuturdu.[40] Mirzəbala Məm
mədzadənin "Bakı uğrunda müharibə", İsa bəy 
Aşurbəyovun "Azərbaycan", Cəfər Cabbarlının 
"Bakı müharibəsi", "Ədirnə fəthi" kimi vətənpər
vərlik ruhlu əsərləri oynanılırdı. Teatrda tama
şaya qoyulan əsərlərin keyfiyyətinə, cəmiyyətin 
bədii zövqünün düzgün formalaş masına ciddi 
diqqət yetirilirdi. Səhnə əsərlərinin seçilməsi 
və onların ədəbi və bədii keyfiyyətlərinə lazımi 
diqqət yetirilməsi üçün xüsusi ədəbi komissiya 
yaradılmışdı.

Cümhuriyyət dövründə Azərbaycanın digər 
mədəniyyət mərkəzlərində də teatr sənəti inki
şaf etməkdə idi.[40] Naxçıvan teatrı bunların 
içərisində xüsusilə fərqlənirdi. Naxçıvan teatrı
nın təşəkkülündə dövrün ictimaisiyasi və fəlsəfi 
fikrinin inkişafı şəraitində yetişən maarifpərvər 
ziyalılardan Cəlil Məmmədquluzadə, Böyük xan 
Naxçıvani, Əliqulu Qəmküsar, Rza Təhmasib, 
Rza İsfəndiyarlı, Mir Həsən Mirişli və digərləri
nin mühüm xidməti olmuşdur.[40] "Ölülər", "Ev
liykən subay", "Arşın mal alan", "Dağılan tifaq", 
"Hacı Qara", "Bəxtsiz cavan" və digər əsərlər 
tamaşaya qoyuldu. Aktyorlar Mirzə Ələkbər Sa
birin və onun ədəbi məktəbinin davamçıları olan 
şairlərin satiraları əsasında səhnəciklər hazırlan
masına da xüsusi diqqət yetirirdilər.

bakıda Hüseyn Ərəblinskinin dəfni

Azərbaycan Xalq cümhuriyyətinin yaranması 
milli teatrın fəaliyyətində də canlanmaya səbəb oldu.
[40] Dövlətin fəal köməyi və müdaxiləsi nəticəsində 
Azərbaycan teatrının inkişafında mühüm keyfiyyət 
dəyişiklikləri baş verdi.[40] Teatrın repertuarına 
Azərbaycan tarixi və milli azadlıq mübarizəsi ilə bağlı 
yeni əsərlər gəldi.[40] İctimai həyatda teatrın rolu artdı.
[40] cümhuriyyət dövründə bakıda fəaliyyətini bərpa 
etmiş ilk truppa "Hacıbəyli qardaşları" olmuşdur. 
Truppa tanınmış sənətkarlardan Hacağa Abbasov, 
Mirzağa Əliyev, Əhməd Ağdamski, cəlil bağdadbəyov, 
Hüseyn Ərəblinski, Hüseynqulu Sarabski, Muxtar 
Məhəmmədzadə, Rza Darablı, Sidqi Ruhulla, 
Ələkbər Hüseynzadə, Məmmədtağı bağırzadə, bağır 
cabbarzadə, Əbülhəsən Anaplı, Əhməd Anatollu, 
Mirmahmud Kazımovski, Məğfurə xanım, yeva 
(yevgeniya) Olenskaya, Semnur xanım, Mina xanım və 
başqalarını bir yerə toplayaraq, həftədə üç gün növbə ilə 
dram, komediya, opera və operetta tamaşaları göstərir, 
repertuarını zənginləşdirmək qayğısına qalırdı.[40]
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Azərbaycan teatrı milli opera sənətinin yaranmasında 
xüsusi rol oynamış və ilk Azərbaycan operaları məhz bu 
teatrın səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdu. "Leyli və Məcnun" 
operasının tamaşaya qoyulduğu 1908 il yanvarın 12si 
Azərbaycan musiqisi tarixində milli Azərbaycan operasının 
yarandığı gün oldu.[40] Üzeyir Hacıbəyov ilk "Leyli və 
Məcnun" operasından sonra "Şeyx Sənan", "Əsli və Kərəm", 
"Rüstəm və Söhrab", "Şah Abbas və Xurşidbanu" kimi digər 
muğam operalarını da yaratdı. O, Azərbaycanda musiqili 
komediya janrının da banisidir.[40] Onun "Ər və arvad", "O 
olmasın, bu olsun" ("Məşədi İbad"), "Arşın mal alan" musiqili 
komediyalarında Azərbaycan xalqının adətənənələri, həyat və 
məişəti öz əksini tapmışdır.[40]

Milli musiqi janrlarının yaranması yolunda Üzeyir 
Hacıbəyovla ilə çiyinçiyinə çalışan böyük sənətkarlardan 
biri də Müslüm Maqomayev idi. Teatr fəaliyyətinə orkestrin 
skripkaçısı kimi başlayan Müslüm Maqomayev tezliklə 
orkestrin dirijoru olmuş və Azərbaycan opera sənətinin daha 
bir klassik əsərini  "Şah İsmayıl" operasını yaratmışdır. 1916
cı ildə yazılmış bu opera məhz 1919cu ildə, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti dövründə səhnəyə qoyulmuş və böyük uğur 
qazanmışdı.[40]

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xalq 
xanəndələri və el aşıqları müstəsna rol oynamışlar. Xalq 
içərisindən çıxmış, öz gözəl səsi və sənəti ilə nəinki 
Azərbaycanda, həmçinin bütün Qafqazda və Yaxın Şərqdə də 
məşhur olan Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçioğlu Məhəmməd, 
Seyid Şuşinski, Məcid Behbudov və başqaları ölkənin mədəni 
həyatında, bayramlarda, xeyriyyə konsertlərində və başqa 
el şənliklərində yaxından iştirak edirdilər.[40] Bu illərdə, 
eyni zamanda, ustad aşıqlardan Abbasqulu, Nəcəfqulu və 
Aşıq Ələsgərin iştirakı ilə "Şərq konsertləri" verilirdi.[40] 
Azərbaycanda xanəndəlik sənətinin yüksəlişi ilə əlaqədar 
olaraq çalğı musiqisi də inkişaf etmiş, Məşədi Cəmil Əmirov, 
Qurban Pirimov və başqa ustad tarzənlər yetişmişdir.[40]

Bu dövrdə Azərbaycanın musiqi həyatında "Beynəlmiləl", 
"Marselyoza" kimi inqilabi mahnıların, Koroğlu, Qaçaq Nəbi, 
Səttarxan haqqında tarixi mahnıların xalq arasında yayılması 
təsadüfi deyildi.[40] Dövrün ümumi əhvaliruhiyyəsi, 
xalqın inqilabi fəallığı, demokratik meyllər belə mahnıların 
özünəməxsus melodiyalarında öz ifadəsini tapırdı.[40] Üzeyir 
Hacıbəyov "Azərbaycan marşı"nı məhz həmin mahnıların 
təsiri altında yazmışdı.[40] Bu əsərdə bəstəkar Cümhuriyyət 
dövründə xalqının qəlbində baş qaldıran vətənpərvərlik 
hisslərini, mütərəqqi ideyaları, milli qüruru ifadə etmişdi.[40]

Musiqi
Azərbaycan operası və Azərbaycan himni

Üzeyir Hacıbəyov həyat yoldaşı 
Məleykə xanımla
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Azərbaycan mətbuatı tarixində 191820
cu illər, bütün əvvəlki dövrlərə nisbətən, ən 
yüksək inkişaf mərhələsi idi.[40] 191820cu 
illər mətbuatını ideya istiqaməti baxımından 
təxminən aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ideyalarını təbliğ 
edən milli mətbuat, Cümhuriyyət Hökumətinə 
müxalifətdə olan bolşevik mətbuatı, bolşevik 
mətbuatı ilə müxalifətdə olan esermenşevik 
mətbuatı, ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi 
iddialarına haqq qazandırmaq üçün canfəşanlıq 
edən ermənidaşnak mətbuatı, özünü bitərəf 
adlandıran və heç bir siyasi partiyaya mənsub 
olmayan informatik qəzetlər, jurnallar. Lakin 
onların içərisində daha real həyat qüvvəsinə 
və geniş oxucu auditoriyasına malik olanı 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ideyalarını 
təbliğ edən və dəstəkləyən mətbuat idi.[40]Mətbuat

"Zənbur" jurnalı
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Cümhuriyyət Hökuməti dövründə Bakı, Gən
cə, Şuşa, Tiflis, İrəvan və digər mədəniinziba
ti mərkəzlərdə çıxan mətbuat nümunələri təkcə 
Azərbaycantürk dilində deyil, rus, gürcü, erməni, 
polyak, fars, alman və qeyri dillərdə də nəşr edi
lirdi.[40] Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrün
də "İstiqlal" (191820), "Azərbaycan" (191820), 
"Övraqinəfisə" (1919), "Müsəlmanlıq" (1917
19), "Qurtuluş" (1920), "Mədəniyyət" (1920), 
"Gənclər yurdu" (1918), "Şeypur" (191819), 
"Zənbur" (1919) kimi milli istiqlal ideyalı mətbu
at orqanları nəşr olunmuşdur. Cümhuriyyətə gələn 
yolda Azərbaycan mətbuatının inkişafında "Molla 
Nəsrəddin"in təbliğ etdiyi dərin demokratizm və 
azadlıq ideyaları imperializmin müstəmləkəçilik 
siyasətinə, geriliyə, mövhumata, cəhalətə, xura
fata qarşı mübarizədə, maarif və mədəniyyətin 

tərəqqisində mühüm rol oynadı. Beləliklə, 19 əs
rin sonları  20 əsrin əvvəllərinin bütün bu dövri 
mətbuat nümunələri Azərbaycanda milliictimai 
fikrin, azadlıq ideyalarının oyanışında müstəsna 
əhəmiyyət kəsb etmişdir.

Azərbaycanın 191820 illərdəki dövri mət
buatı əhalinin müxtəlif zümrələrinin maraqlarını 
əks etdirirdi. Belə ki, gənclərə məxsus "Gənclər 
yurdu", tələbə və müəllimlərə aid "Əfkarimütəəl
limin", elm və incəsənət xadimlərinin "Mədəniy
yət" kimi qəzet və jurnalları nəşr olunurdu. Onla
rın səhifələrində milli dirçəliş naminə təhsil, elm, 
maarif və mədəniyyətin inkişafına, milli ruhlu 
yeni nəslin yetişdirilməsinə, eyni zamanda, ölkə
də baş verən ictimaiiqtisadi, siyasi hadisələrə dair 
məqalələr dərc olunurdu.Süqutu
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Sovet tarixşünaslığında 28 aprel hadisəsi, ideoloji çərçivədə ilkin mərhələdə çevriliş, sonradan 
inqilab kimi qələmə verilmişdir. Coğrafistrateji mövqeyi, zəngin təbii ehtiyatı ilə fərqlənən Bakı geniş 
inqilabi məkanın 45 iri mərkəzindən biri sayılırdı. Neft sənayesində kapital axını Bakını "proletar 
şəhəri" etmişdisə də, milli inqilabçılıq yox dərəcəsində idi. Sovet rejiminin qurulmasında mühüm rol 
oynamış partiya liderlərinin (əsasən qeyriazərbaycanlı) əksəriyyəti Bakı mühitindən qaynaqlanmışdı. 
Moskva siyasətində Bakı Qafqazın inqilabi, Yaxın Şərq üçün siyasi mərkəz statusunda idi. Lenin 
deyirdi: "Bakını almaq bizə olduqca və olduqca zəruridir. Bütün səyinizi buna verin."

1919cu ilin fevralında "bakılıların əhvalruhiyyəsindən sürətli və həlledici hərəkət üçün 
istifadə" göstərişini alan XəzərQafqaz cəbhəsinin hərbi inqilab şurası məqsədyönlü tədbirlər 
görürdü. Azərbaycan Cümhuriyyətinin dirçəliş mərhələsində milli dövlətçiliyin təməlini sarsıdan 
əkskəşfiyyat maşını fasiləsiz işləyirdi. Respublika mayın 28də varlığının ikinci ildönümünü qeyd 
etməyə hazırlaşdığı ərəfədə bolşeviklərin "Müstəqil Sovet Azərbaycanı" şüarı faktiki baxımdan çox 
əhəmiyyətli manevr oldu. Həmin ideya siyasi idealların, baxışların həyata keçirilməsi yolunda siyasi 
vasitədən qeyri məqsəd güdmürdü. Bu mənada Stalin fikrini açıq ifadə etmişdi: "Gələcək müstəqillik 
(Bakı tutulandan sonra) haqqındakı söhbətlər yoldaş Orconikidzenin konstruksiyasında yəqin ki, 
Bakını tutmaq faktını Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında notalarla əlaqələndirmək cəhdidir. Mənə 
elə gəlir ki, gələcək (güman edilən) müstəqillik ciddi əməli əhəmiyyəti olmayan bir bəyannamədir". 
Əməli əhəmiyyəti şəksiz olan məsələ isə Bakının tutulmasıdır.

28 aprel hadisəsi

Tədbirlər
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İstiqlaliyyətinin defakto tanındığı Azərbaycan 
xaricdən gözlənilən yeganə ciddi təhlükəni bol
şevik təcavüzündə hiss edirdi. Antantanın bu 
istiqamətdə gənc respublikaya yardım tədbi
ri "deklorativ vədlərdən" kənara çıxmırdı. Rus 
diplomatiyası isə müddətli notalar mübadiləsin
dəki "prinsipial" mövqeyində hiyləgər manevr 
etdi, aprelin 17də Azərbaycanla ticarətiqtisadi 
əlaqələr yaratmağa razılıq məzmunlu teleqram 
göndərdi.

Bütün köməkçi vasitələrdən istifadə olun
sa da, məqsədin əsas təminatçısı XI ordunun 
yürüş planı idi: "XI ordunun son vəzifəsi Bakı 
quberniyasını tutmaq deyil, Azərbaycanın bütün 
ərazisinin tutulması hesab edilsin". XI ordunun 

nəinki gününə, hətta saatınadək Bakı üzərinə ha
zırladığı hücum planı  52 nömrəli əmr heç bir 
əlavə şərh olmadan açıq hərbi müdaxilə aktından, 
yerli əhalinin öz müqəddəratını hansı "sərbəstlik
lə" həll etmə imkanından xəbər verir: "...aprelin 
27i saat 4də hücuma keçmək və əsas qüvvələrlə 
Qusar, Quba, aprelin 28də Qızılburun, aprelin 
29da Astraxanka və Şamaxı, Ağsunu tutmaq...". 
Ordu komandanı Levandovski və digər hərbçilər 
hərəkətlərində tam qətiyyətli idilər: "Mən aprelin 
27dək Dərbənddə, 27də Xudatda, aprelin 28də 
Dəvəçidə, aprelin 30da Yaşmada, mayın 1də 
BiləcəriBakıda olacağam".

beynəlxalq vəziyyət

Lakin beynəlxalq vəziyyəti nəzərə alan xari
ci işlər komissarı G.Çiçerin 1920ci ilin martın
da Bakının fəthini zəruri sayan Leninə yazmış
dı: "Azərbaycana qarşı zorakılıq aktı beynəlxalq 
münasibətlərdə dostlarımızı bizə qarşı qoyar... 
Bizi imperialist hesab etmələrinə yol verməməli
yik". Beləliklə, xarici müdaxilə daxili üsyan xətti 
ilə pərdələndirildi. Milli hökuməti devirmək uğ
runda silahlı üsyana hazırlıq başlandı. Lakin üs
yanın uğurla nəticələnəcəyinə bolşevik liderləri 
şübhə ilə yanaşırdılar. Stalin yazırdı: "Bu üsyanın 
heç bir şansı yoxdur. Buna görə də Azərbaycanın 
hüdudlarını keçmək lazım gələcəkdir". Bakı bol
şevikləri 1919cü ilin yazından partiya təşkilati 
işini genişləndirib, hətta ingilis əsgərləri arasın
da təbliğat aparıb, onların vətənə dönməyi tələb 

etmələrinə nail olsalar da, Azərbaycan ordu və 
donanmasını "inqilabiləşdirmək" yönündə səy 
göstərsələr də, 1920ci ildə daha intensiv hərbi 
sursatla təchiz edilib fəhlələrdən hərbi drujinalar 
yaratsalar da, "kütləvi fəhlə təşkilatlarını ümumi 
məqsədə səfərbər" etsələr də, ideoloji təbliğat, 
ölkədaxili qiyamın Qarabağda təşkili (hələ 1919
cu ildə N.Yusifbəyliyə məktubunda Nərimanov 
yazırdı ki, Ermənistan öz agentlərini Moskvaya 
göndərərək, sovet oriyentasiyasından bəhs edir
lər. 1920ci ilin əvvəllərində erməni sosialde
mokratlar Pirumov və Zaxaryan Moskvada "ərazi 
güzəştləri müqabilində Azərbaycan Cümhuriyyə
ti hökumətini devirmək işində öz hökumətlərinin 
təklifini bildirdilər"), hökumət böhranına zəmin 
yaratmaq və hətta Türkiyənin "mənafeyi" naminə 
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Əməliyyatın son dərəcə məxfiliyi, A.Mi
koyanın rəhbərliyi altında türk dilini, məişətini, 
yerli şəraiti bilən qrupun (Q.Musabəyov, H.Cə
biyev və b.) bələdçiyardımçı funksiyası, Azər
baycan hökumətinin əsas hərbi qüvvələrinin qərb 
sərhədində cəmləşməsi nəticəsində YalamaBakı 
rayonunda yerləşmiş cüzi qüvvənin qeyrisayıq 
davranışı aprelin 27nə keçən gecə Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin dövlət sərhədlərinin pozul
masını və ərazisinin işğalını təmin etdi. Yalama 
stansiyasında iki saatlıq döyüş Azərbaycan hərb
çilərinin məğlubiyyəti ilə bitdi: "Onlar üçə yaxın 
artilleriya divizionunu itirdi, 600700 nəfərədək 
əsir düşdü". Rus ordusu isə otuz nəfərədək itki 

verdi. "Üçüncü İnternasional" zirehli qatarı Bilə
cəri stansiyasına çatanda Azərbaycan hökumə
ti qoşunlarının məğlubiyyətindən xəbər tutdu. 
Azərbaycan parlamenti fakt qarşısında qalaraq 
reallıqla barışmağa məcbur oldu.

Azərbaycan hökuməti müttəfiq dövlətlərin 
Tiflisdəki nümayəndələrinə aprelin 27də müra
ciət edib, ərazisinin bolşevik işğalı ilə əlaqədar, 
yenidən hücum etməmələri üçün Ermənistan 
hökumətinə təsir göstərməyi xahiş etmişdi. İş
ğaldan xəbər tutan Azərbaycan nümayəndəliyi 
aprelin 28də SanRemo konfransına nota təqdim 
etmişdi. Lakin nə bu, nə də sonrakı müraciətlərin 
əməli əhəmiyyəti olmadı.

Əməliyyatın məxfiliyi
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Sovet Respublikası elan edilməmiş, mövcud 
beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoyulma
dan rus ordusu nəinki sərhədi keçmiş, gəlib Ba
kıda hökumət üzvlərini, xarici missiyaları həbs 
edərək qazamata göndərmişdir və İnqilabi Hərbi 
Şuraya təntənə ilə bildirmişdir: "25 aprel tarixli 
52 nömrəli əmrdə qoyduğunuz vəzifə yerinə yeti
rilmişdir". Qələbədən ruhlanan orduya "bir qədər 
məhdudiyyətlə" yeni əmr verilir: "XI ordu qoşun
ları Azərbaycanın, keçmiş rus imperiyası hüdud
larında bütün ərazisinə yiyələnsin. Əsla İranın 
sərhədlərini keçməmək". "Xüsusi dünya siyasə
ti" icad edənlər üçün rəva görülən hər hərəkətin 

xüsusi də əsası olurdu. Azərbaycanın müstəqil 
siyasi vahid kimi Rusiya tərəfindən tanınaca
ğı təqdirdə belə Bakı (neft) iddiasından əl çək
məyən bolşevik rəhbərlər "medalı" digər üzünə 
çevirməklə əcaib vasitələr seçirdilər: "Bakını 
xətərsizliklə tutmaq məqsədilə fəhlələrin daxil
dən çıxışını yüngülləşdirmək üçün Azərbaycana 
rəsmi müharibə elan etməyə bizim xüsusi dünya 
siyasətimiz yol verirmi?" Belə cəfəngiyyata vaxt 
sərf etmədən məsələ daha cəld, asan həll edildi: 
nə Azərbaycanın müstəqilliyi tanındı, nə də ona 
qarşı müharibə elan edildi.

Azərbaycan parlamentinə hakimiyyəti təslim 
etmək haqqında AK (b)P Bakı bürosu, Mərkəzi 
Fəhlə konfransı adından H.Sultanov ultimatum 
verdi: "Hakimiyyətin devrilməsində mən özüm 
şəxsən iştirak etmişəm. Mən çox yaxşı başa 
düşürdüm ki, arxamızda MKdan olan hörmətli 

yoldaşlar deyil, Yalamada yerləşən qırmızı 
süngülər dayanır... MKya ümid etmirdim ki, o 
işi ləngidə bilərdi". XI ordu əksinə, "əgər sutkada 
25 kilometr irəliləyirdisə, Azərbaycanda bu sürət 
sutkada 50 kilometr oldu".

H.Sultanov ultimatumu

108



110

birbaşa və qəti həmlə aylarla uzanan intizara son qoydu: bakı nefti Rusiyanın ixtiyarına 
keçdi. Azərbaycanda aprel çevrilişinin rus ordusu tərəfindən həyata keçirildiyini və baş 
tutduğunu bütün tarixi sənədlər açıq, birbaşa əks etdirir və təsdiqləyir: "Əgər inqilab qansız 
keçibsə, Müsavat hökuməti devrilib, bu o demək deyildir ki, bizim partiyamız güclü idi. bu ona 
görə belə oldu ki, Xı Qızıl ordu güclü idi".

bAKı
vəziyyəti

nın

    111



1920-ci ilin aprelində müstəqilliyi beynəlxalq səviyyədə tanınmış Azərbaycan Xalq 
cümhuriyyəti birbaşa hərbi təcavüz nəticəsində süqut etdi. bu işğal aktına 70 ildən sonra 
dövlət səviyyəsində siyasi qiymət verildi: "1920-ci il aprelin 27-28-də RSFSR-in Xı Qırmızı 
Ordusunun Azərbaycana təcavüzü, respublika ərazisini zəbt etməsi, beynəlxalq hüququn 
subyekti olan Azərbaycan Xalq cümhuriyyətini devirməsi Rusiyanın müstəqil Azərbaycanı 
işğal etməsi hesab edilsin" (1991-ci il, 18 oktyabr). Azərbaycan xalqının tarixində "Sovet 
epoxasının" əsasını qoyan həmin tarixdən 90 il ötür. Dövlət müstəqilliyinin bərpası, milli dövlət 
quruculuğu istiqamətində aparılan siyasət nəticəsində bu gün Qafqaz regionunun liderinə 
çevrilmiş Azərbaycan Respublikası beynəlxalq arenada öz siması və mövqeyi ilə tanınan bir 
dövlətdir.

HƏRbi
nəticəsində süqut
təcavüz
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1988ci ildə Azərbaycan SSRdə xalq hərəkatı 
başladı. İlk etiraz mitinqi 1988ci il fevralın 19da 
Bakıda başladı. Topxana hadisələri ilə mitinqlərin 
yeni dalğası  Meydan hərəkatı (1988ci il 17 no
yabr  5 dekabr) yarandı və dekabrın 4də hakimiy
yət orqanları Azadlıq meydanındakı oturaq mitinqi 
ordunun köməyi ilə dağıtmağa nail oldular.

XX əsrin 80ci illərinin sonunu Azərbaycan 
xalqının siyasi oyanışı, onun siyasi proseslərdə 
fəal iştirakı dövrü kimi səciyyələndirmək olar. 
Azərbaycan xalqının siyasi oyanışı 1987ci ilin 
axırları – 1988ci ilin əvvəlində başlanmış, 1990
cı ilin yanvar hadisələrindən sonra keyfiyyətcə 
yeni hərəkata – milli azadlıq hərəkatına çevrilmiş 
xalq hərəkatı ilə bağlıdır.[2] Xalq hərəkatı fonun
da 23 sentyabr 1989cu ildə Azərbaycan SSR Ali 
Soveti "Azərbaycan Sovet Sosialist Respublika
sının suverenliyi haqqında" Azərbaycan SSRin 
Konstitusiya Qanununu qəbul etdi. Bu qanunun 
5ci maddəsində qeyd edilir ki, "Azərbaycan 
SSRin suverenliyi Azərbaycanın ayrılmaz hissə
si olan Naxçıvan MSSR və Dağlıq Qarabağ Mux
tar Vilayəti də daxil olmaqla respublikanın bütün 
ərazisinə şamil edilir" və "Azərbaycan SSRin 
digər müttəfiq respublikalarla sərhədləri yalnız 
müvafiq respublikaların qarşılıqlı sazişi üzrə də
yişdirilə bilər".

1990cı il yanvarın 20də Azərbaycanın o 
vaxtkı rəhbərliyinin istəyi və SSRİ rəhbərliyi
nin əmri ilə Azərbaycanda kommunist rejimini 
hakimiyyətdə saxlamaq və güclü milliazadlıq 
hərəkatına çevrilməkdə olan oyanışı boğmaq 
məqsədilə Bakıda Sovet Ordusu tərəfindən 20 
Yanvar faciəsi törədildi.[4] Törədilən vəhşiliklər 
nəticəsində yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşı həlak 
oldu və yaralandı. Ölkədə 1991ci ilin ortalarına
dək davam edən fövqəladə vəziyyət elan olundu. 
30 avqust 1991ci il tarixində Azərbaycanın Ali 
Soveti 23 sentyabr 1989cu il tarixli Konstitusiya 
Qanununu əsas götürərək, 1918ci ildə Azərbay
can Demokratik Respublikası tərəfindən bəyan 
edilmiş dövlət müstəqilliyinin bərpasını elan etdi.

Beləliklə, Topxana meşəsi ilə bağlı başla
nan 1988ci ilin Meydan hadisələri daha sonra 
Azərbaycan MilliAzadlıq Hərəkatına çevrildi. 
19881991ci illərin xalq hərəkatı nəticəsində 18 
oktyabr 1991ci ildə “Azərbaycan Respublikası
nın Dövlət Müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya 
Aktı qəbul olundu və Azərbaycan XX əsrdə ikin
ci dəfə (1991ci il, 18 oktyabr) müstəqil dövlət 
olaraq öz varlığını dünyaya elan etdi.

Azərbaycan Milli Azadlıq
 Hərəkatı

...1988...
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ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi başladıqdan sonra uzun müddət bu 
problem beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb 
etmədi. Bunun birinci səbəbi ondan ibarət idi 
ki, münaqişənin start götürdüyü ilkin mərhələdə 
dünya birliyi onun aradan qaldırılmasında maraq
lı deyildi. Çünki bu problem SSRİnin dağılması 
prosesini sürətləndirən çoxsaylı amillərdən biri 
kimi çıxış edirdi və onun aradan qaldırılması So
vet İttifaqının daxilində gedən dağıdıcı proseslərə 
mane ola bilərdi. Maraqlıdır ki, Dağlıq Qarabağ 
məsələsinin meydana çıxması bilavasitə Kremlin 
ssenarisi əsasında baş tutmuşdu. İttifaq rəhbərliyi 
"parçala, hökmranlıq et" prinsipinə əsaslanaraq 
regional münaqişələr yaratmaqla diqqəti ölkə
nin əsas problemlərindən yayındırmaq, beləliklə, 
müttəfiq respublikalarda müşahidə edilən milli 
azadlıq hərəkatının genişlənməsini əngəlləməyə 
çalışırdı. Lakin bu plan SSRİ üçün bumeranq 
rolunu oynadı və etnik münaqişələr imperiyanın 
dağılmasının nəinki qarşısını ala bilmədi, hətta 
prosesi daha da sürətləndirdi. Ermənilər isə hələ 
münaqişə başlamamışdan əvvəl beynəlxalq icti
maiyyətin dəstəyini almaq üçün ciddi kampaniya 
aparmışdılar. Burada erməni lobbisinin imkan
larından da geniş istifadə edilirdi. Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin həyata 
keçirilməsi hər zaman beynəlxalq birliyin laqeyd 
münasibətilə müşayiət olunurdu.

1992ci ildə erməni silahlı birləşmələri res
publikamızın ərazilərinin işğalına istiqamətlən
miş hərbi əməliyyatların miqyasını kifayət qədər 
genişləndirmişdilər. Lakin heç bir beynəlxalq təş
kilat hamının gözü qarşısında baş verməkdə olan 
və beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəkil
də tapdalayan bu işğalçılıq əməllərinə obyektiv 
qiymət vermədi. Doğrudur, müxtəlif dövrlərdə 

BMTnin, ATƏTin, Avropa Birliyinin bu barə
də müəyyən qətnamələri, bəyanatları meydana 
çıxdı, bununla belə, həmin sənədlər münaqişənin 
həqiqi səbəblərini dəqiq şəkildə qiymətləndirmir, 
təcavüzkarla təcavüzə məruz qalan tərəf arasında 
heç bir fərq qoymurdu.

1991ci ildə müstəqilliyini elan edən Azər
baycan Respublikası bu barədə bütün beynəlxalq 
təşkilatlara, o cümlədən BMTyə və dünya döv
lətlərinə müraciət etdi. 1992ci ilin martında 
Azərbaycan BMTyə üzv qəbul edildi. Bundan 
sonra Azərbaycan BMTyə müraciət edərək Er
mənistanın təcavüzkar siyasətinə münasibət 
bildirməyi və bu ölkənin işğalçılıq əməllərinin 
qarşısını almağı xahiş etdi. BMTnin nümayən
də heyəti bu müraciətə əsaslanaraq regiona səfər 
etdi və bu barədə BMT Baş katibinə müvafiq 
məlumatlar verdi. BMTnin Baş katibi isə mü
naqişənin həllində ATƏMin (Avropa Təhlükə
sizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi 1995ci ilin 
yanvarından ATƏT  Avropada Təhlükəsizlik və 
Əməkdaşlıq Təşkilatı) səylərini dəstəklədiyini və 
bu təşkilata müvafiq nəticələr əldə etmək üçün 
kömək göstərməyə hazır olduğunu bildirdi. Bu, 
artıq beynəlxalq ictimaiyyətin məsələyə soyuq 
münasibətinin ilk simptomları idi.

1992ci ildə Şuşanın işğalı Azərbaycanı ye
nidən BMTyə müraciət etmək məcburiyyətində 
qoydu. May ayının 12də BMT Təhlükəsizlik Şu
rası Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə edərək 
bəyanat verməklə kifayətləndi. Bəyanatda Dağlıq 
Qarabağda vəziyyətin pisləşməsindən narahatlıq 
ifadə olunur və məcburi köçkünlərə təcili yardım 
göstərilməsinin zəruriliyi bildirilirdi.

Nömrəsi Məram Tarix
822 Kəlbəcərin işğalından sonra qəbul edilmişdir. Qətnamə bölgədəki hərbi əməliyyatlara son 
verməyə, erməni qoşunlarının Kəlbəcərdən və son dövrlərdə işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından 
geri çəkilməsini tələb edirdi. 30 aprel, 1993
853 Qətnamə bölgədəki hərbi əməliyyatlara son verməyi, erməni qoşunlarının Ağdamı və son 
dövrlərdə işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarınından geri çəkilməsini tələb edirdi. Qətnamə, həmçinin 
822 saylı qətnaməyə də əməl edilməsini tələb edirdi. 29 iyul, 1993
874 Qətnamə atəşkəs imzalanmasını, hərbi əməliyyatları dayandıraraq erməni qoşunlarının son 
dövrlərdə işğal etdiyi Füzuli (23 avqust 1993), Cəbrayıl (26 avqust 1993), Qubadlı (30 sentyabr) 
və digər ərazlərdən geri çəkilməsini tələb edirdi. Qətnamədə həmçinin əvvəlki 822 və 853 saylı 
qətnamələrə əməl edilməsi tələbi də öz əksini tapmışdı. 14 oktyabr, 1993
884 Tərəflər arasında yenidən hərbi əməliyyatların bərpası ilə nəticələnən atəşkəs pozulmaları 
qınanılır, Ermənistan Respublikasından ermənilərin qondarma respublika üzərindəki bütün təsir 
vasitələrindən istifadə etməsi istənilirdi. Qətnamə də hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılması 
tələb edilir, son dövrdə işğal edilmiş Zəngilan rayonu da daxil olmaqla, digər rayonlardan erməni 
silahlı dəstələrinin çıxması tələb edilirdi. Sonda isə əvvəl qəbul edilmiş 822, 853, 874 saylı 
qətnamələrə əməl edilməsi tələb edilirdi. 12 noyabr, 1993
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1993cü ildə Azərbaycanın daha bir rayo
nu  Kəlbəcər ermənilər tərəfindən işğal edildi. 
Azərbaycan bu barədə BMTyə müraciət edərək 
təcavüzkarın əməllərinə qiymət verilməsini xa
hiş etdi. Aprelin 6da BMT TŞ sədrinin bəyana
tı qəbul olundu. Lakin bu bəyanat da problemə 
düzgün qiymət vermirdi. Məsələ burasındadır 
ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə münasibət 
sənəddə əksini tapmamış və Kəlbəcərin işğalının 
guya "yerli ermənilər" tərəfindən həyata keçiril
diyi vurğulanmışdı. Aprel ayının 30da BMT TŞ 
ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsinə dair ilk qətnaməsi qəbul edildi. "BMT 
TŞ 822 saylı qətnaməsi" adlanan bu sənəd Təh
lükəsizlik Şurası sədrinin 1993cü il yanvarın 
29da və aprelin 6da verdiyi bəyanatlara istina
dən hazırlanmışdı. Qətnamədə bölgədə sabitliyin 
və əminamanlığın təhlükə altında olduğu qeyd 
edilir, məcburi köçkünlərin sayının artmasından 
narahatlıq ifadə olunur və Kəlbəcər rayonunda 

yaranmış fövqəladə vəziyyətin doğurduğu prob
lemlərin aradan qaldırılmasının zəruriliyi bildi
rilirdi. BMT TŞ atəşin həmişəlik dayandırılması 
üçün işğalçılıq əməllərinə və hərbi əməliyyatlara 
son qoyulmasına çağırır, təcavüzkar qüvvələrin 
Kəlbəcər rayonundan və Azərbaycanın işğala 
məruz qalmış digər ərazilərindən çıxarılmasını 
tələb edirdi. Lakin bu qətnamə də əslində, re
gionda sülhün əldə olunmasına stimul vermək 
gücündə deyildi. Əvvəla ona görə ki, BMT Təh
lükəsizlik Şurasının qətnaməsi yalnız ümumi 
sözlərlə yüklənmiş və məsələyə heç bir konkret 
qiymət vermək məqsədinə xidmət etməmişdir. 
Digər tərəfdən, qətnamədə öz əksini tapmış müd
dəaların həyata keçirilmə mexanizmləri də göstə
rilməmişdi. Sənəddə Azərbaycan torpaqlarının 
işğal olunması faktı təsdiqlənsə də, bunun kim 
tərəfindən həyata keçirildiyi dəqiq göstərilmir və 
hərbi əməliyyatların guya "yerli ermənilər" tərə
findən reallaşdırıldığı vurğulanırdı.

Qətnamə: 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair Təhlükəsizlik Şurasının Sədri tərəfindən edilən 1993cü il 29 

yanvar 1 və 6 aprel 2 tarixli bəyanatlarına əsaslanaraq, Baş Katibin 14 aprel 1993cü il 3 tarixli mə
ruzəsini nəzərə alaraq, Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin 
pisləşməsi ilə əlaqədar ciddi narahatçılığını ifadə edərək, Silahlı hərbi əməliyyatların genişlənməsini və, 
xüsusilə, yerli erməni qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonuna sonuncu hücumunu 
həyəcanla qeyd edərək, Belə vəziyyətin regionda sülh və təhlükəsizliyə təhlükə yaratması ilə əlaqədar 
narahat olaraq, Böyük sayda mülki şəxslərin yerlərinin dəyişməsi və regionda, xüsusilə Kəlbəcər rayo
nunda, fövqəladə humanitar vəziyyətlə bağlı ciddi narahatçılığını ifadə edərək, Regionda bütün dövlət
lərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsini bir daha təsdiq edərək, Həmçinin, beynəlxalq 
sərhədlərin pozulmazlığını və ərazi əldə etmək məqsədilə gücdən istifadənin yolverilməzliyini bir daha 
təsdiq edərək, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi çərçivəsində həyata keçirilən sülh 
prosesini dəstəklədiyini bəyan edərək, və silahlı hərbi əməliyyatların genişlənməsinin bu proses üçün 
dağıdıcı nəticə verə biləcəyindən dərindən narahat olaraq:

1. Möhkəm atəşkəsin əldə edilməsi məqsədilə bütün hərbi əməliyyatların və düşmənçilik akt-
larının dərhal dayandırılmasını, həmçinin bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər rayonundan və Azər-
baycanın digər bu yaxınlarda işğal olunmuş rayonlarından dərhal çıxarılmasını tələb edir;

2. Münaqişənin Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin Minsk qrupunun sülh 
prosesi çərçivəsində həll edilməsi məqsədilə maraqlı tərəfləri danışıqları dərhal bərpa etməyə və 
problemin sülh yolu ilə həllini çətinləşdirən hər hansı hərəkətlərdən çəkinməyə çağırır;

3. Mülki əhalinin əzablarını yüngülləşdirmək üçün regionda, xüsusilə münaqişəyə məruz qal-
mış rayonlarda, humanitar yardımın göstərilməsi üzrə beynəlxalq fəaliyyətin maneəsiz həyata ke-
çirilməsinə çağırır, bütün tərəflərin beynəlxalq humanitar hüququn prinsip və normalarına riayət 
etməyə borclu olduqlarını yenidən təsdiq edir;

4. baş Katibdən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin Fəaliyyətdə olan Sədri, 
həmçinin Müşavirənin Minsk qrupunun Sədri ilə məsləhətləşmədə regionda, xüsusilə Azərbayca-
nın Kəlbəcər rayonunda, vəziyyətin qiymətləndirilməsini aparmağı, və Şuraya növbəti məruzəni 
təqdim etməyi xahiş edir;

Məsələ ilə fəal şəkildə məşğul olmağı davam etdirməyi qərara alır.
3205 saylı iclasda yekdilliklə qəbul edilmişdir.

Qətnamə 822 (1993) 30 Aprel 1993-cü il 
Təhlükəsizlik Şurası

Qətnamənin tərcüməsi:822
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1993cü ilin iyul ayının 23də Ermənistan si
lahlı birləşmələri Azərbaycanın Ağdam rayonu
nu işğal etdi. Qeyd edək ki, bu artıq Ermənistanın 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qət
naməyə heç bir əhəmiyyət vermədiyini təsdiqlə
yirdi. İyulun sonlarında BMT TŞ iclası keçirildi 
və burada ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qa
rabağ münaqişəsinə dair 853 saylı qətnamə qə
bul olundu. Bu qətnamədə də işğalçı qüvvələrin 
Azərbaycanın Ağdam da daxil olmaqla, bütün di
gər işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması tələ
bi qoyulmuşdu. Qətnamədə Azərbaycan vətən
daşlarının bir hissəsinin məcburi köçkün kimi 
yaşamasından narahatlıq ifadə edilir və tərəflə
rin münaqişəni dayandırmaq üçün atəşkəsə nail 
olmalarının zəruriliyi bildirilirdi. 853 saylı qət
naməsi bütövlükdə bəzi əlamətlərinə görə 822 

saylı qətnamədən daha obyektiv görünsə də, bu
rada da məsələ öz dəqiq qiymətini almamışdır.

1993cü ilin avqustunda Ermənistan Azər
baycanın Füzuli rayonunu işğal etmək məqsədilə 
hərbi əməliyyatları gücləndirdikdən sonra BMT 
TŞ sədrinin yeni bəyanatı yayıldı. Həmin bəya
natda Azərbaycan ərazilərinin işğalı faktı təs
diqlənir, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib 
hissəsi olduğu vurğulanır və bölgədə hökm sürən 
vəziyyətdən narahatlıq ifadə edilirdi. Ermənilər 
beynəlxalq birliyin hadisələrə obyektiv reaksiya 
verməməsindən istifadə edərək yeni təcavüz akt
ları həyata keçirir, Azərbaycan torpaqlarını zəbt 
edirdilər. Beləliklə də Füzuli və Cəbrayıl rayon
ları da işğal olundu.

Qətnamə: 
853 30 aprel 1993cü il tarixli 822 (1993) saylı qətnaməsini təsdiq edərək, Avropada Təhlükəsizlik 

və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin (ATƏM) Minsk qrupunun Sədrinin 27 iyul 1993cü il1 tarixində 
dərc olunmuş məruzəsini nəzərdən keçirərək, Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikası 
arasında münasibətlərin pisləşməsi və onlar arasındakı gərginliklə əlaqədar ciddi narahatçılığını ifadə 
edərək, Maraqlı tərəflərin 822 (1993) saylı qətnamənin həyata keçirilməsi üzrə təxirəsalınmaz tədbirlər 
planını qəbul etməsini alqışlayaraq, Hərbi əməliyyatların genişlənməsini və, xüsusilə Azərbaycan 
Respublikasının Ağdam rayonunun işğal edilməsini həyəcanla qeyd edərək, Belə vəziyyətin regionda 
sülh və təhlükəsizliyə təhlükə yaratmasının davam etməsi ilə əlaqədar narahat olaraq, Azərbaycan 
Respublikasında böyük sayda mülki şəxslərin yerlərinin dəyişməsi və regionda fövqəladə humanitar 
vəziyyətlə əlaqədar yenidən ciddi narahatçılığını ifadə edərək, Azərbaycan Respublikasının və regionda 
bütün digər dövlətlərinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü bir daha təsdiq edərək, Həmçinin, beynəlxalq 
sərhədlərin pozulmazlığını və ərazi əldə etmək məqsədilə gücdən istifadənin yolverilməzliyini bir 
daha təsdiq edərək,

1. Ağdam rayonunun və Azərbaycan Respublikasının digər bu yaxınlarda işğal olunmuş 
rayonlarının işğalını pisləyir;

2. bundan başqa regionda bütün düşmənçilik hərəkətlərini, xüsusilə mülki şəxslərə 
hücumları və məskunlaşmış rayonların bombardman edilməsini pisləyir;

3. bütün hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasını, münaqişədə iştirak edən işğalçı 
qüvvələrin Ağdam rayonundan və Azərbaycan Respublikasının digər bu yaxınlarda işğal edilmiş 
rayonlarından dərhal, tam və qeyd-şərtsız çıxarılmasını tələb edir;

4. Maraqlı tərəfləri atəşkəsə dair möhkəm razılaşmalar əldə etməyə və onlara riayət etməyə 
çağırır;

5. yuxarıdakı 3 və 4-cü maddələr kontekstində regionda iqtisadi, nəqliyyat və enerji 
əlaqələrinin bərpa edilməsinə dair özünün əvvəlki çağırışlarını yenidən təsdiq edir;

6. 822 saylı (1993) qətnamənin həyata keçirilməsi səyləri də daxil olmaqla, ATƏM-in Minsk 
qrupunun münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üzrə davam edən səylərini bəyənir, və 
hərbi əməliyyatların genişlənməsinin bu cəhdlər üçün doğurmuş dağıdıcı nəticələri ilə bağlı 
ciddi narahatçılığını ifadə edir;

Qətnamə 853 (1993) 29 iyul1993-cü il 
Təhlükəsizlik Şurası

Qətnamənin tərcüməsi:
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7. yerləşdirilməsi cədvəli ilə ATƏM-in müşahidə missiyasının hazırlanmasını, həmçinin 
Müşavirənin regionda iştirakının təmin edilməsi təklifinin Müşavirə çərçivəsində nəzərdən 
keçirilməsini alqışlayır;

8. Maraqlı tərəfləri münaqişənin sülh yolu ilə həllinə mane olan hər cür hərəkətlərdən 
çəkinməyə, və ATƏM-in Minsk qrupu çərçivəsində, həmçinin birbaşa əlaqələr vasitəsilə 
məsələnin qəti həllinin əldə edilməsi məqsədilə onlar arasında danışıqları davam etdirməyə 
təkidlə çağırır;

9. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunun erməniləri tərəfindən 822 saylı 
(1993) qətnamənin və hazırkı qətnamənin müddəalarına riayət edilməsi və bu tərəfin ATƏM-in 
Minsk qrupunun təkliflərini qəbul etməsi məqsədilə Ermənistan Respublikasının hökumətini 
öz təsirini göstərməkdə davam etməyi təkidlə çağırır;

10 Dövlətləri münaqişənin intensivləşməsinə və ya ərazi işğalının davam etdirilməsinə 
apara biləcək hər hansı silahın və hərbi sursatın təchiz edilməsindən çəkinməyə təkidlə çağırır;

11. Mülki əhalinin artan əzablarını yüngülləşdirmək məqsədilə, regionda, xüsusilə 
münaqişəyə məruz qalmış bütün rayonlarda, humanitar yardımın göstərilməsi üzrə beynəlxalq 
fəaliyyətin maneəsiz təmin edilməsinə bir də çağırır, və bütün tərəflərin beynəlxalq humanitar 
hüququn prinsip və normalarına riayət etməyə borclu olduqlarını bir daha təsdiq edir;

12. baş Katibdən və müvafiq beynəlxalq qurumlardan zərər çəkmiş mülki əhaliyə təcili 
humanitar yardım göstərməyi və qaçqın düşmüş şəxslərin öz evlərinə qayıtmalarına kömək 
göstərməyi xahiş edir;

13. baş Katibdən ATƏM-in Fəaliyyətdə olan Sədri, həmçinin Minsk qrupunun Sədri ilə 
məsləhətləşmədə vəziyyət barədə Şuraya məruzələr təqdim etməsinin davam etdirilməsini 
xahiş edir;

14. Məsələ ilə fəal şəkildə məşğul olmağı davam etdirməyi qərara alır. 3259 saylı iclasda 
yekdilliklə qəbul edilmişdir.
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1993cü ilin avqustunda atəşkəs haqqın
da razılıq əldə olunsa da, ermənilər buna əməl 
etməyərək Qubadlı rayonunu da ələ keçirdilər. 
Azərbaycan növbəti dəfə BMT Təhlükəsizlik 
Şurasına müraciət etməli oldu. 1993cü il okt
yabrın 14də BMT TŞ yenidən Dağlıq Qarabağ 
problemini müzakirəyə çıxararaq 874 saylı qət
namə qəbul etdi. Bu qətnamədə Minsk qrupu 
tərəfindən hazırlanmış "Təxirəsalınmaz tədbir
lərin yeniləşdirilmiş cədvəli" təqdir olunur və 
bu plan əsasında münaqişənin nizamlanmasının 
mümkünlüyü bildirilirdi. Mahiyyət etibarilə bu 
qətnamə də əvvəlkilərdən fərqlənmirdi. Burada 
da Ermənistanla Azərbaycan arasında yaranmış 
gərginlikdən, cəbhə bölgəsində hərbi əməliyyat
ların yenidən güclənməsindən, çoxsaylı insan 
tələfatından və Azərbaycan ərazilərinin işğal 
edilməsi faktlarından narahatlıq ifadə olunur, 
münaqişənin aradan qaldırılması istiqamətində 
ATƏMin səyləri dəstəklənir, dövlətlərin ərazi 

bütövlüyünün toxunulmazlığı bir daha təsdiqlə
nirdi. Amma bütün bunlarla yanaşı yenə də tə
cavüzkarla təcavüzə məruz qalan tərəflər adları 
ilə qeyd olunmur, münaqişənin yalnız Azərbay
canın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməniləri ilə 
Azərbaycan arasında olan problem kimi səciy
yələndiyi vurğulanırdı. Digər tərəfdən, maraqlı 
idi ki, 874 saylı qətnamədə Azərbaycanın son 
vaxtlar işğal olunmuş rayonları haqqında heç nə 
deyilmirdi. Halbuki əvvəlki qətnamələrə işğal 
olunmuş ərazilərin konkret adları da salınmışdı. 
1993cü ilin oktyabrında isə Ermənistanın bey
nəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərə etina
sızlığı özünü daha açıq şəkildə göstərdi. ATƏM 
sədrinin bölgədə səfərdə olduğu bir vaxtda Er
mənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Zən
gilan rayonunu işğal etdi. Bu, artıq beynəlxalq 
birliyin münaqişəyə obyektiv qiymət verməsinin 
zəminliyini ifadə edən növbəti hadisə idi.

Qətnamə: 
874 30 aprel 1993cü il tarixli 822 saylı (1993) və 29 iyul 1993cü il tarixli 853 saylı (1993) 

qətnamələrini təsdiq edərək və 18 avqust 1993cü ildə1 Təhlükəsizlik Şurası Sədrinin Şuranın 
adından oxuduğu bəyanata əsaslanaraq, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin 
(ATƏM) Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk konfransının Sədrinin Təhlükəsizlik Şurası Sədrinin 
adına müraciətlənmiş 1 oktyabr 1993cü il tarixli məktubunu nəzərdən keçirərək, Azərbaycan 
Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda və onun ətrafında münaqişənin davam etdirilməsi 
və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında gərginliyin regionda sülh və 
təhlükəsizliyə təhlükə yarada biləcəyi ilə əlaqədar dərin narahatçılığını ifadə edərək, 8 oktyabr 1993
cü ildə Moskvada yüksək səviyyədə keçirilən görüşləri qeyd edərək, və bu görüşlərin vəziyyətin 
yaxşılaşmasına və münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinə töhfə verəcəyinə dair ümidlərini 
ifadə edərək, Azərbaycan Respublikasının və regionda bütün digər dövlətlərin suverenliyi və ərazi 
bütövlüyünü bir daha təsdiq edərək, Həmçinin, beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığını və ərazi əldə 
etmək məqsədilə gücdən istifadənin yolverilməzliyini bir daha təsdiq edərək, Münaqişə üzündən 
insanların məruz qaldığı əzablar və regionda ciddi fövqəladə humanitar vəziyyətlə əlaqədar, və 
xüsusilə Azərbaycan Respublikasında böyük sayda mülki şəxslərin yerlərinin dəyişməsi ilə əlaqədar 
özünün ciddi narahatçılığını bir daha ifadə edərək,

1. Maraqlı tərəfləri ATƏM-in Minsk qrupuna kömək məqsədilə Rusiya Federasiyası 
hökumətinin yardımı ilə həyata keçirilən birbaşa əlaqələr nəticəsində əldə edilən atəşkəsi 
effektiv və daimi etməyə çağırır;

3. 2. ATƏM çərçivəsində həyata keçirilən sülh prosesini və Minsk qrupunun yorulmaz 
səylərini tam şəkildə dəstəklədiyini yenidən bəyan edir;

4. 28 sentyabr 1993-cü il tarixində ATƏM-in Minsk qrupunun iclasında üzə çıxarılan və 
Minsk qrupunun doqquz digər üzvünün hərtərəfli dəstəyi ilə Qrupun Sədri tərəfindən maraqlı 
tərəflərə təqdim olunan "Təhlükəsizlik Şurasının 822 (1993) və 853 (1993) saylı qətnamələrinin 
həyata keçirilməsi üzrə təxirəsalınmaz addımların yeniləşdirilmiş cədvəli"ni3 alqışlayır və 
tərəflərin diq qətinə çatdırır, və tərəfləri onu qəbul etməyə çağırır;

5. Münaqişədən irəli gələn və yeniləşdirilmiş cədvəldə bilavasitə nəzərdən keçirilməyən 
bütün başqa həll olunmamış məsələlərin Minsk prosesi kontekstində sülh danışıqları vasitəsilə 
tezliklə həll edilməsi vacibliyinə əmin olduğunu ifadə edir;

Qətnamə 874 (1993) 14 oktyabr 
1993-cü il Təhlükəsizlik Şurası

Qətnamənin tərcüməsi:
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6. bu yaxınlarda işğal edilmiş ərazilərdən qoşunların çıxarılması və rabitə və nəqliyyat üçün 
bütün maneələrin aradan qaldırılması da daxil olmaqla, ATƏM-in Minsk qrupunun yeniləş
dirilmiş cədvəlində nəzərdə tutulan qarşılıqlı və təcili addımların dərhal həyata keçirilməsinə 
çağırır;

7. ATƏM-in nazirlər Şurasının 24 mart 1992-ci il tarixli mandatına uyğun olaraq, yeniləş
dirilmiş cədvəldə nəzərdə tutulduğu kimi münaqişənin danışıqlar yolu ilə həll edilməsinə nail 
olmaq məqsədilə tezliklə Minsk konfransının keçirilməsinə çağırır;

8. baş Katibdən ATƏM-in Minsk konfransında iştirak etmək üçün nümayəndə göndərmək 
dəvətinə müsbət cavab verməyi və Konfransın açılmasından sonra mətləbə dair başlanan 
danışıqlara bütün mümkün kömək göstərməyi xahiş edir;

9. ATƏM tərəfindən yaradılmış müşahidəçilər missiyasını dəstəkləyir;

10. bütün tərəfləri beynəlxalq humanitar hüququ pozmaqdan çəkinməyə çağırır və 
münaqişəyə məruz qalmış bütün rayonlarda humanitar yardımın göstərilməsi üzrə beynəlxalq 
fəaliyyətin maneəsiz həyata keçirilməsinin təmin edilməsinə dair 822 (1993) və 853 (1993) saylı 
qətnamələrindəki çağırışlarını təkrar edir;

11. Regionda bütün dövlətləri münaqişənin genişlənməsinə gətirib çıxaran və regionda sülh 
və təhlükəsizliyi pozan hər cür düşmənçilik hərəkətlərindən və hər cür müdaxilədən çəkinməyə 
təkidlə çağırır;

12. baş Katibdən və müvafiq beynəlxalq qurumlardan zərər çəkmiş mülki əhaliyə təcili 
humanitar yardımın göstərilməsini və qaçqınlara və məcburi köçkünlərə təhlükəsiz şəraitdə və 
ləyaqətlə öz evlərinə qayıtmağa köməklik edilməsini xahiş edir;

13. baş Katibdən, ATƏM-in Fəaliyyətdə olan Sədrindən və ATƏM-in Minsk Konfransının 
Sədrindən Minsk prosesinin gedişi və yerdə vəziyyətin bütün aspektləri və bununla əlaqədar 
ATƏM ilə birləşmiş Millətlər Təşkilatı arasında indiki və gələcək əməkdaşlıq haqqında Şuraya 
məruzələrin verilməsini davam etdirməyi xahiş edir;

14. Məsələ ilə fəal şəkildə məşğul olmağı davam etdirməyi qərara alır. 3292 saylı iclasda 
yekdilliklə qəbul edilmişdir.
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Qətnamə: 
884

1993cü il noyabrın 11də BMT TŞ Azər
baycanın müraciətinə müvafiq olaraq münaqişə
nin davam etməsi ilə bağlı vəziyyəti yenidən 
müzakirəyə çıxararaq 884 saylı qətnamə qəbul 
etdi. Həmin qətnamə Azərbaycanın Horadiz 
qəsəbəsinin və Zəngilan rayonunun işğal edil
məsi faktından narahatlıq ifadə edir və sənəd
də işğalçı qüvvələrin bu ərazilərdən çıxarılması 
tələb olunurdu. Bu qətnamə, təbii ki, yerinə ye
tirilmədi. Qeyd edək ki, sözügedən sənəd BMT 
TŞnin əvvəlki qətnamələrindən prinsip etibarilə 
heç nə ilə fərqlənmirdi. Məsələ burasındadır ki, 
BMTnin qəbul etdiyi sənədlərdə beynəlxalq 
hüququn çox vacib prinsipləri nədənsə unudu
lur və təcavüzkarın cəzalandırılması üçün heç 
bir konkret mexanizm müəyyənləşdirilmirdi. 

Halbuki münaqişələrin həlli sahəsində müəyyən 
təcrübəsi olan bu təşkilat Ermənistanın Azərbay
cana qarşı yürütdüyü işğalçılıq siyasətinə son 
qoymaq və regionda həqiqi, davamlı sülhə nail 
olmaq üçün kifayət qədər geniş imkanlara malik 
idi. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar 
siyasət yürütdüyünü təsdiqləyən onlarla fakt var 
və bu faktlar sözügedən ölkənin respublikamıza 
qarşı həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatların bü
tün kriteriyalar üzrə məhz təcavüz aktı olduğunu 
söyləməyə əsas verir. Lakin bütün bunlara bax
mayaraq, BMT Təhlükəsizlik Şurası təcavüzkarı 
cəzalandırmaq və onu öz qanunsuz hərəkətlərin
dən çəkindirmək üçün lazımi qərarlar qəbul et
mək istəmədi.

30 aprel 1993cü il tarixli 822 (1993), 29 iyul 1993cü il tarixli 853 (1993) və 14 oktyabr 1993
cü il tarixli 874 (1993) saylı qətnamələrini təsdiq edərək, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 
Müşavirəsi (ATƏM) çərçivəsində həyata keçirilən sülh prosesi, və ATƏMin Minsk qrupunun 
yorulmaz səylərini tam şəkildə dəstəklədiyini təsdiq edərək, ATƏMin Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk 
konfransının Fəaliyyətdə olan Sədrinin Təhlükəsizlik Şurası Sədrinin adına müraciətlənmiş 9 noyabr 
1993cü il tarixli məktubunu və ona əlavələri nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq 
Qarabağ regionunda və onun ətrafında münaqişənin davam etdirilməsi və Ermənistan Respublikası 
ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı gərginliyin regionda sülh və təhlükəsizliyi təhlükə altına 
atması ilə əlaqədar ciddi narahatçılığını ifadə edərək, Atəşkəsin pozulması və buna cavab olaraq 
gücün həddindən artıq tətbiq edilməsi, xüsusilə Azərbaycan Respublikasında Zəngilan rayonunun 
və Horadiz şəhərinin işğalı nəticə sində hərbi əməliyyatların genişlənməsini həyəcanla qeyd edərək, 
Azərbaycan Respublikasının və regionda digər dövlətlərinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü bir 
daha təsdiq edərək, Həmçinin, beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığı və ərazi əldə etmək məqsədilə 
gücün tətbiqinin yolverilməzliyini bir daha təsdiq edərək, Son zamanda böyük sayda mülki şəxslərin 
yerlərinin dəyişməsi və Zəngilan rayonunda, Horadiz şəhərində və Azərbaycanın cənub sərhədində 
föv qə ladə humanitar vəziyyətin yaranması ilə əlaqədar ciddi narahatçılığını ifadə edərək,

1. Hərbi əməliyyatların yenidən başlanması ilə nəticələnən tərəflər arasında əldə edilmiş 
atəşkəsin pozulmasını, xüsusilə Zəngilan rayonunun və Horadiz şəhərinin işğal edilməsini, dinc 
əhaliyə qarşı hücumları və Azərbaycan Respublikasının ərazisinin bombardman edilməsini 
pisləyir;

2. Ermənistan hökumətini Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunun 
erməniləri tərəfindən 822 (1993), 853 (1993) və 874 (1993) saylı qətnamələrə riayət edilməsinə 
nail olmaq məqsədilə öz nüfuzundan istifadə etməyə və hərbi kampaniyanı genişləndirmək 
üçün lazımi vasitələrin münaqişəyə cəlb olunan qüvvələrə verilməməsini təmin etməyə çağırır;

3. ATƏM-in Minsk qrupunun doqquz üzvünün 4 noyabr 1993-cü il tarixli bəyannaməsini1 
alqışlayır və onun tərkibində atəşkəsin dayandırılması haqqında olan birtərəfli bəyanatlarla 
bağlı təklifləri yüksək qiymətləndirir;

Qətnamə 884 (1993) 12 noyabr
1993-cü il Təhlükəsizlik Şurası

Qətnamənin tərcüməsi:
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4. Maraqlı tərəflərdən ATƏM-in Minsk qrupunun 2-8 noyabr 1993-cü tarixində Vyanada 
keçirilən iclasında edilən düzəlişlərlə "Təhlükəsizlik Şurasının 822 (1993) və 853 (1993) saylı 
qətnamələrinin həyata keçirilməsi üzrə təxirəsalınmaz addımların yeniləşdirilmiş cədvəlinə"2 
uyğun olaraq hərbi əməliyyatların və düşmənçilik hərəkətlərinin dərhal dayandırılmasını, 
Zəngilan rayonundan və Horadiz şəhərindən işğalçı qüvvələrin birtərəfli qaydada çıxarılmasını 
və Azərbaycan Respublikasının bu yaxınlarda işğal edilmiş başqa rayonlarından işğalçı 
qüvvələrin çıxarılmasını tələb edir;

5. Maraqlı tərəfləri ATƏM-in Minsk qrupuna kömək məqsədilə Rusiya Federasiyası 
hökumətinin yardımı ilə həyata keçirilən birbaşa əlaqələr nəticəsində əldə edilən atəşkəsi təcili 
bərpa, onu effektiv və daimi etməyə, və ATƏM-in Minsk prosesi və Minsk qrupunun 2-8 noyabr 
1993-cü il tarixli iclasında edilmiş düzəlişlərlə birlikdə "yeniləşdirilmiş cədvəl" kontekstində 
münaqişənin danışıqlar vasitəsilə həllinin axtarılmasına təkidlə çağırır;

6. Regionda olan bütün dövlətləri münaqişənin genişlənməsinə və regionda sülh və 
təhlükəsizliyin pozulmasına gətirib çıxara biləcək hər cür düşmənçilik hərəkətlərindən və hər 
cür müdaxilədən çəkinməyə bir daha çağırır;

7. baş Katibdən və müvafiq beynəlxalq qurumlardan Zəngilan rayonunun, Horadiz 
şəhərinin və Azərbaycanın cənub sərhədinin əhalisi də daxil olmaqla zərər çəkmiş əhaliyə təcili 
humanitar yardım göstərməyi, və qaçqın və məcburi köçkünlərə təhlükəsiz və ləyaqətlə öz 
evlərinə qayıtmaqda köməklik etməyi xahiş edir;

8. baş Katibə, ATƏM-in Fəaliyyətdə olan Sədrinə və ATƏM-in Minsk Konfransının Sədrinə 
Minsk prosesinin gedişi və yerlərdə vəziyyətin bütün aspektləri, xüsusilə Şuranın müvafiq 
qətnamələrinin həyata keçirilməsi, və bununla əlaqədar ATƏM ilə birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
arasında indiki və gələcək əməkdaşlıq haqqında Şuraya məruzələrini davam etdirmək barədə 
xahişini təkrar edir;

9. Məsələ ilə fəal şəkildə məşğul olmağı davam etdirməyi qərara alır. 3313 saylı iclasda yek
dilliklə qəbul edilmişdir.
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RƏSULZADƏ
RAİS

Rais Rəsulzadə (tam adı: Rais Azər oğlu Rəsulzadə; d. 1 noyabr 1946, Qazaxıstan) — 
Azərbaycanın tanınmış rəssamı, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü (1978ci ildən). 
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Rəssamı (2002). Azərbaycan Siyasi Repressiya 
Qurbanları Assosiasiyasının sədri (2009).

Rais Rəsulzadə 1946cı ildə uzaq Qazaxıstanda dünyaya göz açmışdır. Milli Məcli
sin Mədəniyyət komitəsinin sədri, akademik Rafael Hüseynov dostu Rais Rəsulzadənin 
adının mənasına da aydınlıq gətirmişdir: “Ra” gədim şumerdə “Günəş” deməkdir, “is” 
işıq, istilik. Adındakı nur, hərarət, qaynarlıq sənətkar dostumuz, Azərbaycanın Əməkdar 
Rəssamı, Məhəmməd Əminin yadigarı Rais Rəsulzadənin varlığına və yaratdığı hər əsər
də var.
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19721977ci illər arası ali təhsil alır və 1978ci ildə institutu bitirəndən 1 il sonra müəllim kimi 
fəaliyyətə başlayır.

Azər Rəsulzadə bir gün oğlu Rais Rəsulzadə ilə Şəhidlər xiyabanını ziyarət etməyə gedir. Heydər 
Əliyev uzaqdan Azər Rəsulzadəni görüb ona yaxınlaşır və ondan soruşur: Siz Məhəmməd Əmin Rəsul
zadənin oğlu Azər Rəsulzadəsiniz?Bəli, deyə Azər Rəsulzadə cavab verir. Onlar xeyli söhbet edirlər.

Rais Rəsulzadə 3 yaşından anasız qalır. 
Təbii ki məktəbi ana dilində deyil rus dilində 
oxumalı olur. Amma buna baxmayaraq o yaxşı 
oxuyur və hətda uşaq yaşlarından şahmat oyna
yır, və çempionatlarda birincilikdə qazanmışdır. 
Orta məktəbi, həm də qiyabi universiteti bitirən
də artıq 5060 əsəri var idi. Sürgün həyatından 
əvvəl Bakıda rəssamlıq məktəbini bitirən, bura
da rəssamlıq sənətinin sirlərini Mehdi Hüseyn
zadə ilə birlikdə öyrənən Azər Rəsulzadə, tale
yini birdəfəlik Qazaxıstan torpağı ilə bağlamalı 
olsa da, oğlu Rais atababa yurdunda ömür sür

məyi üstün tutdu. Əslində, Raisi Qazaxıstandan 
Azərbaycana qaytaran amil onun rəssam olmaq 
istəyi idi. Ancaq, o Ə.Əzimzadə adına Azərbay
can Dövlət Rəssamlıq Məktəbini 1969cu ildə 
bitirsə də, sonradan Bakıdan geriyə Qazaxıstana 
qayıtmadı. Rais Rəsulzadənin yaradıcılığı elə o 
vaxtdan bu günə kimi Azərbaycanla bağlı oldu
ğundan sənətsevərlər rəssam kimi onun imza
sını ayrıayrı sərgilərdən yaxşı tanıyırlar. Onun 
müxtəlif janrlarda olan sənət əsərləri çox olsa da, 
əsasən daha çox mənzərəyə üstünlük vermişdir.

Rais Rəsulzadə 1978ci ildə keçmiş SSRİ və 
Azərbaycan rəssamlar ittifaqlarına üzv qəbul olu
nub və həmin ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
İnstitutunun “Rəsm, heykəltaraşlıq və boyakar
lıq” kafedrasında əvvəlcə müəllim, sonra baş 
müəllim təyin edilib. Özünü hazırlıqlı, tələbkar 
bir müəllim kimi göstərib. Rəssamlar İttifaqının 
ən fəal üzvlərindən biri kimi ardıcıl olaraq çalışıb 
və İttifaqın bütün yaradıcılıq və ictimai işlərində 
fəallıq göstərib. Təsadüfi deyil ki, o, yaradıcılıq 
birliyinin respublika və keçmiş SSRİ Rəssamlar 
İttifaqının sərgilərində, habelə xarici ölkələrdə 
təşkil olunan sərgilərdə ardıcıl olaraq iştirak et
mişdir. Onun əsərləri Kubada (Havana1980), 
Əfqanıstanda (19801981), Polşada (1988) 
və ABŞda (Hyuston1989) və başqa ölkələr
də nümayiş etdirilib. Ümumittifaq, respublika 
mətbuatında, infornasiya vasitələrində əsərləri 
barədə elmipublisistik məqalələr dərc olunub, 
reproduksiyaları verilib. Son illər Azərbaycan 
incəsənətinin Bakıda, Moskvada, İstanbulda 
açılmış “Payız”, “Yaz”, “Novruz” sərgilərində, 
1990cı ildə “Yanvar90” və akvarel sərgilərində, 
1991ci ildə “Yaz” və başqa sərgilərdə əsərləri
ni nümayiş etdirib. 1994cü ildə Bakı şəhərində 
Rəssamın birinci, 1995ci ildə II fərdi sərgisi açı

lıb. 19961998ci illərdə respublikada və xarici 
ölkələrdə təşkil olunmuş sərgilərdə, 20002001
ci illərdə “Sənətdə təmayüllər” və “İncəsənət və 
neft səltənətində” tematik bədii sərgilərdə, 2001
ci ilin dekabr ayında “Mənzərə” bədii sərgisində, 
2002ci ilin martında “XXI əsr –yeni əsərlər”, 
2002ci ilin noyabrında “Naturmort”, 2003cü 
ildə “Bakı, İçərişəhər”, “Təsviri sənətdə qadın 
obrazı”, “Gül aləmində”, 2004cü ildə “İnteryer
də naturmort”sərgilərində və digər sərgilərdə iş
tirak etmişdir. Rais Rəsulzadənin 800 yaxın sənət 
əsəri var. Onlardan bəziləri bunlardır:

2002ci ildə “Azərbaycan Respublikasının 
əməkdar rəssamı” fəxri adına layiq görülüb. 
Əsərləri Azərbaycanın və digər ölkələrin şəkil 
qalereyalarında saxlanılır. 2009cu ildən  Əşrəf 
Mehdiyevin vəfatından sonra Azərbaycan Siyasi 
Repressiya Qurbanları Assosiasiyasına rəhbərlik 
etmək təklifini qəbul edib.

Ailəsi
Dahi Azərbaycanlı dövlət və ictimai xadimi, 

siyasətçi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ba
nisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və Azərbay
canın birinci xanımı Ümbülbanu Rəsulzadənin 
nəvəsi; Azər Rəsulzadənin oğlu.
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Firudin cəlilov
Firudin Ağası oğlu cəlilov — türkoloq, filologioya elmləri 

doktoru, professor; Azərbaycan Respublikası baş nazirinin müavini 
(1992); Azərbaycan Respublikasının xalq təhsili naziri (1992-1993); 
Azərbaycan Respublikasının ali və orta ixtisas təhsili naziri (1993)

Firudin Cəlilov 6 may 1947ci ildə 
Vedibasarda doğulan F.A.Cəlilov 
orta məktəbi Bakıda (1966) bitirib, 

BDUnun filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1972
1994cü illərdə həmin fakültənin Azərbaycan dilçiliyi 
kafedrasında laborant, müəllim, dosent və professor 
vəzifələrində işləmişdir. O, pedaqoji fəaliyətlə yanaşı 
elmi araşdırmalarla da məşğul olmuş, mürəkkəb cüm
lə sintaksisindən namizədlik (1978) və dilçilik elminin 
ən çətin və mürəkkəb sahəsi sayılan morfonologiya 
mövzusunda doktorluq (1989) dissertasiyası müdafiə 
etmişdir. Onun türk dillərinin morfonologiyasına aid 
yazdığı monoqrafiya (1988) Türkologiyada hələ də ilk 
örnək sayılır və Azərbaycan və Türkiyə universitetlə
rində dərs vəsaiti kimi istifadə olunur. F.Cəlilov türk 
dilləri ilə yanaşı, türk xalqlarının tarixi, mifologiyası və 
etnoqrafiyası haqqında 200dən artıq elmi məqalə və 
20 kitab yazmış, əsərlərinin bir hissəsi xarici ölkələrdə 
çap olunmuşdur. Onun «Azərbaycan dilinin morfono
logiyası»(1988) kitabına bu sahədə təkcə Azərbaycan 
dilçiliyində deyil, türkologiyada ilk fundamental tə
dqiqat işi kimi Beynəlxalq Türkoloji qurultay (1996) 
adından ödül verilmişdir. Elmipopulyar məqalələ
rini çox vaxt Ağasıoğlu imzası ilə yazan F.Cəlilovun 
«Azərbaycan türklərinin islamaqədərki tarixi» mövzu
sundakı silsilə məqalələri elmi dairələr və ictimaiyət 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. F.Cəlilov tür
kologiya sahəsindəki xidmətlərinə görə Atatürkün qur
duğu Türk Dil Kurumunun müxbir üzvü (1996), sonra 
fəxri üzvü (2000) seçilmişdir. «Türk Ocağı» ona bilgə 
sanı vermişdir. O, təhsil sahəsində apardığı islahatlara 
görə akad. Yusif Məmmədəliyev adına ödül almışdır. 
Quzey və Güney Azərbaycan türklərinin bu torpaqlar
da avtoxton xalq kimi 45 minillik dövlətçilik tarixi 
olduğunu irəli sürən F.Cəlilov bu elmi konsepsiyanın 
tərəfdarları ilə birlikdə dəfələrlə elmi seminarlar təş
kil etmiş, Vaşinqton, Nyuyork, Paris, Ankara, Istanbul, 
Qahirə və sair şəhərlərdə bu konsepsiya haqqında mə
ruzələr etmişdir. Həmin məruzələrin və bu sahədə ya
zılan məqalələrin bir qismi onun «Azər xalqı» (2000) 
adlı kitabında yer almışdır. Türk etnosunun Mərkəzi və 
Orta Asiyada deyil, Azərbaycanı da içinə alan Ön Asi
yada yaranıb, buradan müxtəlif istiqamətlərə miqrasiya 
etməsi və sonralar onlardan bir qisminin Azərbaycana 
qayıtması haqqında onun irəli sürdüyü yeni elmi nəzə
riyə artıq bir sıra alimlərin dəstəyini qazanmışdır. 
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Əbülfəz Elçibəy, Xəlil Rza Ulutürk, Sabir Rüstəmxanlı 
və digər ziyalılarla birlikdə 1986dan gizli fəaliyət göstərən 
və 1988ci il nümayişlərini təşkil edən «Varlıq» təşkilatının 
qurucusu, leqal fəaliyətdə olan «Cənlibel» təşkilatı 
tədbirlərinin iştirakçısı, «Dirçəliş günü» kimi tarixə 
düşən 17 noyabr 4 dekabr (1988) mitinqində nümayiş 
komitəsinin sədri, «Qarabağa Xalq Yardımı komitəsi»nin 
qurucularından biri və respublikada ilk demokratik ruhlu 
«Azərbaycan» qəzetinin redaksiya heyətinin üzvü, «Dövlət 
Əlifba komissiyası»nın (1990) rəhbəri F.Cəlilov 1990da 
millət vəkili və Milli Məclisdə «Elm, təhsil və mədəniyət 
komissiyası»nın sədri seçilmişdir. Onun rəhbərliyi ilə 
bu komissiyada hazırlanmış Təhsil qanunu (1993) kimi 
mütərəqqi qanunlar, o cümlədən dövlət atributlarından 
latın qrafikalı əlifbanın bərpası (1991), dövlət himni (1992) 
parlamentdə qəbul olunmuşdur. Azərbaycanın müstəqillik 
aktına (1991) imza atanlar sırasında olan F.Cəlilov 
Azərbaycan respublikasının SSRI tərkibindən çıxmasına 
səs verən 43 deputatdan biridir.

Onun son 30 ildə bu sahədə apardığı elmi tədqiqat Azərbaycan 
xalqının Islamaqədərki tarixinə aid 9 cilddə yazdığı kitabların («Doqquz 
Bitik») əsasını təşkil edir. F. Cəlilov elmipedaqoji fəaliyəti ilə yanaşı 
ictimaisiyasi fəaliyətlə də məşğul olmuşdur.
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MÜbARİZ  
MƏnSİMOV
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AZƏRBAYCAN
R.Bahar SONAM

AVROPADAn 
QARAbAĞ?!

TƏbRİZ-İRƏVAn-bORÇALı-DƏRbƏnD-QARAbAĞ
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AZƏRBAYCAN
R.Bahar SONAM
QARAbAĞ  SAATı...

TƏbRİZ-İRƏVAn-bORÇALı-DƏRbƏnD-QARAbAĞ
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arbs FaTEH

AZƏRBAYCAN
TƏbRİZ-İRƏVAn-bORÇALı-DƏRbƏnD-QARAbAĞ
R.Bahar SONAM
sözün Ardı...
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Xalqın haqqını, hürriyyətini, maddi 
sərvətini çalanların yox, xalqın yüksək 
həyat haqqı uğrunda ya nanın və 
yananların haqqıdır, 

AZƏRBAYCAN
VƏ
XALQı

KÜRSÜDƏn DAnıŞMAQ
bU R.Bahar SONAM

Tarixi Araşdırmaçı yazıçı, hərbi jurnalist, 
"ARbS Fateh" Tarixi Araşdırmalar jurnalının, 
arbs.az saytının təsisçisi və baş redaktoru


